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الإفتتاحية

عام ..2017
تشاؤم عالمي وتفاؤل لبناني
منذ دخل العامل ال�صناعي حتت وط�أة االنكما�ش منذ عام  2008تاريخ اندالع الأزمة املالية العاملية تق ّل�صت معدالت النمو يف هذا
العامل اىل ما دون م�ستويات تزايد ال�سكان ،وبدا �أن هنالك م�ؤ�رشات توحي ب�أن العامل �سيواجه �أزمة مالية اقت�صادية �أق�سى من تلك
الأزمة ،وذلك ب�سبب هيمنة الواليات املتحدة على التوجهات والقرارات االقت�صادية واملالية ذات الأبعاد الدولية.
�إن الأنظمة الدولية واتفاقات التبادل التجاري احلر كما حترير الأ�سواق ال�ستقبال اال�ستثمارات من �أي م�صدر ومن ثم ت�سييل
اال�ستثمارات لأ�صحاب احلقوق ،وتنامي الدين العام يف جميع البلدان ال�صناعية ،وتزعزع �أ�س�س الوحدة الأوروبية ،كل هذه
التطورات مع توجهات نتائج االنتخابات يف �أملانيا ،وفرن�سا ،و�إيطاليا ،توحي ب�أن هيكلية االقت�صاد العاملي ،ودور الدوالر
ب�صفته العملة الرئي�سية للتبادل التجاري الدويل معر�ضة لالنهيار.
نتحدث ب�صيغة التوقعات عن فرن�سا� ،أملانيا و�إيطاليا بعد ما ح�صل ،يف الواليات املتحدة الأمريكية ،وجناح دونالد ترامب يف
تويل مركز الرئا�سة بدءاً من  20كانون الثاين .2017
ولعل �أوىل اخلطوات الثالث التي �سيتخذها ترامب كما وعد� ،إعالنه االن�سحاب من اتفاق حترير التجارة والتبادل بني ع�رش دول
تطل �أو هي يف املحيط الهادي .وهذه الدول ال ت�شمل ال�صني.
اخلطوة الثانية التي �سيعلنها ترامب �إلغاء القيود على �إنتاج الطاقة ،وو�سائل نقل النفط والغاز يف الواليات املتحدة وت�شجيع
ت�صدير الغاز من الواليات املتحدة.
اخلطوة الثالثة� ،إلغاء القيود التنظيمية التي و�ضعت للت�أكد من ح�سن التزام قواعد الإقرا�ض امل�رصيف ،والتح ّقق من ال�شفافية يف
عمل ال�رشكات ،واالبتعاد عن ممار�سات االحتكار الخ ،ما يعني الإف�ساح يف جمال تزايد امل�ضاربات من امل�صارف الأمريكية
واعتماد و�سائل عمل تناه�ض م�ساعي انتظام التعامالت املالية.
وتك�شف براجمه التي ميكن و�صفها باحلمائية لالقت�صاد الأمريكي ،تف�شت نف�سية االحتجاج ال�شعبي
بعد مفاج�أة انتخاب ترامب
ّ
التربم من نتائج العوملة كما مور�ست له ما يربره ،لكن االنتقال اىل نظام حمائي
على نتائج العوملة و�سيا�ساتها .والواقع �أن ّ
من جديد له خماطره ،ومع ذلك ثمة م�ؤ�رشات توحي ب�أن العامل ي�سري يف هذا االجتاه ،و�أول م�ؤ�رش هو �إمكان جناح ماري لوبن
والت�شدد حيال
يف انتخابات الرئا�سة الفرن�سية املقررة يف �أيار  ،2017وهي تنادي باالن�سحاب من الوحدة الأوروبية والأورو
ّ
موجات الهجرة ،واالنفالت من القيود على ال�سيا�سات النقدية واالقت�صادية التي تنادي بها الهيئات الدولية منذ تفجر �أزمة .2008
وكما ينادي ترامب با�ستعادة الواليات املتحدة عظمتها ،تنادي لوبن با�ستعادة فرن�سا وزنها الثقايف والتكنولوجي ،و�إذا انتخبت
رئي�سة لفرن�سا فعلى االحتاد الأوروبي ال�سالم ،ذلك لأن فرن�سا و�أملانيا هما الدولتان اللتان يرتكز قيام االحتاد الأوروبي على
ت�آزرهما وت�صميمهما على متانة اتفاقات ال�سوق.
بعد انتخاب ترامب وبدء �سل�سلة �سيا�ساته ،وقرار ان�سحاب بريطانيا من الوحدة الأوروبية ،و�إذا انتخبت لوبن رئي�سة لفرن�سا ،و�إذا
خ�رست اجنيال مريكل قيادتها لأملانيا ،ورغم �أن نتائج ا�ستفتاء �إيطاليا كانت خميبة لتوجهات رئي�س وزرائها الذي ا�ستقال،
�سيخ�رس الإورو ن�سبة ملحوظة �إ�ضافية من �سعر �رصفه ،والعامل قد يواجه �أزمات مالية واقت�صادية تتجاوز ما عرفناه حتى
تاريخه وما مل يتمكن العامل من مواجهته حتى تاريخه!
ولكن ماذا عن لبنان؟
يقول املراقبون �إن اقت�صاد لبنان يف العام � 2017سيكون �أف�ضل من اقت�صاد  ،2016مع االنفراج الرئا�سي الذي حدث بانتخاب
اجلرنال مي�شال عون رئي�س ًا للبنان ،وتو�صل القوى ال�سيا�سية �إىل ت�أليف حكومة جديدة برئا�سة �سعد احلريري.
وحت�سن �سعر �سهم �سوليدير مبا
ولعل ما يلفت بعد خط ملء الفراغ الرئا�سي ،ظهور يف ارتفاع حجم التداول يف بور�صة بريوت
ّ
يفوق الـ 30يف املئة ،كذلك يف ارتياح �سوق القطع ويف �أجواء امل�ستثمرين ورجال الأعمال و�أ�صحاب امل�ؤ�س�سات الإقت�صادية،
الذين يعلقون الآمال الكبرية على ما بعد الإ�ستحقاق الرئا�سي ،فهل تعود الثقة للم�ستثمرين العرب بلبنان ومب�ستقبله؟
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العــالــم فــي �شهــر

بقلــم وسـام سعــد

«البريكس»..
دبلوماسية احتواء الهيمنة

قرر قادة دول «بريك�س» (الربازيل ورو�سيا والهند وال�صني
وجنوب �أفريقيا) يف نهاية القمة التي عقدت يف والية
«جوا» الواقعة غرب الهند يف  15ت�رشين الأول (،)2016
�أنهم �سيعملون على تقدمي امل�ساعدة من �أجل دفع الإقت�صاد
العاملي �إىل الأمام ،و�سيتعهدون يف الآن ذاته ،مبكافحة
الإرهاب ،الذي ما زال ميثل م�شكلة متفاقمة للمجتمع الدويل.
لطاملا �ش ّكلت مقولة «التكتل هو احلل» كمقاربة غايتها
مواجهة التحديات ال�سيا�سية والإقت�صادية والأمنية .وقد �أتى
حمطة ت�ستكمل
لي�ش ّكل ّ
هذا االجتماع يف هذه اللحظة الراهنةُ ،
ما �سبقها يف هذا ال�سياق .كتب �أحد املحللني ال�سيا�سيني من
«مركز �أبحاث ال�سيا�سة» يف نيودلهي وا�صف ًا املنظمة ب�أنها
«مت ّثل قبل كل �شيء رغبة �أع�ضائها بجعل النظام العاملي
�أكرث توازن ًا».
مل يت�صور خرباء االقت�صاد و�صناع ال�سيا�سة �أن «الربيك�س»
توحد جهودها ذات يوم لبناء من�صة �إقت�صادية م�شرتكة.
قد
ّ
فمنذ عام  2001حني ا�ستخدم جيم �أونيل من م�رصف
«غولدمان �ساك�س» خمت�رص  BRICلو�صف اقت�صاديات
الربازيل ،رو�سيا ،الهند ،وال�صني ،ر�أى انها �ستمثل م�ستقبل
االقت�صاد الدويل.
ويف �آذار  2013وخالل قمة «ديربان» يف جنوب �أفريقيا
(بعد ان�ضمامها �إىل التجمع)� ،أعلن قادة «الربيك�س» بداية
ع�رص جديد يف العالقات الدولية ،و�أ�شاروا اىل �أن «�إمكان
تطور الربيك�س ال نهائي» ،رغم حماولة دولها دمج نفوذها
ال�سيا�سي واالقت�صادي لت�شكيل قوة جديدة تناف�س عربها
الهيمنة الغربية .وقد �أ�شارت ت�رصيحات للرئي�س الرو�سي
فالدميري بوتني �إىل �أن دول «بريك�س» �ستوظف جهودها
جمتمعة لتغدو قوة عاملية قادرة على مواجهة ال�سيا�سات
االنفرادية لبع�ض الدول الغربية ..مبعنى �أو�ضح ،تطمح
جمموعة «بريك�س» �إىل التفوق على جمموعة الدول ال�سبع
الكربى العام  .2027ولذلك ر�أى البع�ض يف �صعود «الربيك�س»
م�ساراً مناه�ض ًا للهيمنة الغربية وبداية حرب باردة جديدة،
متخيل»
ف�أ�ضحى كل حدث �سيا�سي يف�رس بربطه ب�رصاع «
ّ
بني بلدان «الربيك�س» والغرب.
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لقد عك�ست ا�سرتاتيجيات دول «الربيك�س» يف التنمية الوطنية
�أداءها دور الو�سيط بني البلدان الغنية والبلدان الفقرية
خا�صة يف امل�ؤ�س�سات املتعددة الأطراف .وذلك عرب �سيا�سة
بناء التحالفات يف امل�ؤ�س�سات الدولية متعددة الأطراف
لتربز كمدافع عن حقوق البلدان النامية عرب ا�ستخدام خطاب
«عاملثالثي» بطويل يف وجه البلدان الغنية.
وهي �إذ ت�سعى اىل �إحداث �إ�صالحات يف بنية وقواعد
االقت�صاد الدويل� ،ست�أخذ هذه الإ�صالحات طابع «التعديلية»
ولي�س «اجلذرية» .بد ًال من ال�سعي �إىل نظام دويل جديد ت�سعى
�إىل �إحداث ا�صالحات يف النظام الدويل ال�سائد مبا ي�ؤمن
م�صاحلها ب�شكل �أف�ضل .يكمن التوتر بني بلدان «الربيك�س»
وقوى الهيمنة يف الفهم املختلف للمعوقات والفر�ص يف
النظام الدويل .لذلك يرتبط التوتر بالبنية ،حيث ينظر اىل
موقع الواليات املتحدة البنيوي على �أنه ميثل عقبة �أمام
ارتقاء «الربيك�س» ،وهذا ما ي�ؤدي اىل رف�ض التحالف التلقائي
مع الواليات املتحدة .وبالتايل ،ت�سعى «الربيك�س» من �أجل
�ضمان جناح تنميتها الوطنية اىل تقييد قوى الهيمنة واحلد
من عدوانية �سيا�ساتها عرب امل�ؤ�س�سات املتعددة الأطراف.
يالحظ �أندرو هوريل يف قراءته لل�سيا�سة اخلارجية لدول
«الربيك�س»� ،أن الواليات املتحدة هي حمور اهتمام البلدان
الأربعة يف بناء وجهة نظرها للنظام الدويل واعتماد
اخليارات املنا�سبة .ويرى �أن هذه القوى �سعت اىل الرتكيز
على �سيا�سات تتجنب العدائية مل�صلحة التعاطي الإيجابي
يف الق�ضايا امل�شرتكة.
�إن تقييد الهيمنة الأمريكية يقوم بب�ساطة ،لي�س فقط ،على
�أن «ال توازن» القوة ي�ؤدي اىل زيادة التهديدات الع�سكرية ،بل
�أي�ض ًا �سوف يدفع «ال توازن» القوة اجلذري بالطرف املهيمن
اىل ح�رص تطبيق القانون الدويل بالطرف الأ�ضعف ،ويحرف
�رشوط التعاون مبا يخدم �أولوياته .لذلك ت�صبح عملية احتواء
الهيمنة الأمريكية عن�رصاً �أ�سا�سي ًا يف �سيا�سات «الربيك�س»
لدى العديد من امل�ؤ�س�سات وجتاه العديد من الق�ضايا.
لقد �أيد القادة تعزيز «بنك التنمية اجلديد» �أو «بنك الربيك�س»،
بحيث ي�صل حد الإقرا�ض �إىل  5.2مليارات دوالر هذا العام،
4

الهند األقوى اقتصادي ًا في المجموعة
بعدما حققت نمو ًا نسبته  7,6في المئة للسنة المالية .2017/2016
الر�سائل يف هذا ال�ش�أن ،ومنها �أن ال خوف على املجموعة
احلديثة العهد التي ت�ضم دولها ن�صف �سكان العامل ،وحواىل
 25يف املئة من الناجت االقت�صادي العاملي ،رغم االنكما�ش
الذي ي�صيب عدداً من دولها ،وهي رو�سيا والربازيل ،والتباط�ؤ
الذي يت�سم به االقت�صاد ال�صيني.
وقد اعترب الرئي�س ال�صيني �شي جينبينغ �أن «االقت�صاد
العاملي ال يزال ه�ش ًا ،ويواجه انتعا�شا حمفوفا باملخاطر»،
معترباً انه «ب�سبب عوامل داخلية وخارجية يف �آن واحد،
ت�شهد دول بريك�س منوا اقت�صاديا بطيئا بع�ض ال�شيء،
وتواجه عددا من التحديات اجلديدة».
يف اخلتام من ال�رضوري الإ�شارة �إىل �أن «بريك�س» مل حتدد
بعد لنف�سها هوية م�شرتكة ،ومل تفلح �إىل اليوم يف �إر�ساء
تعاون بني م�ؤ�س�سات �أع�ضائها .ومن هنا يربز ال�س�ؤال الآتي:
هل �ست�ستطيع دول «بريك�س» ،ذات الأولويات وامل�صالح
املتباينة ،الإجماع على م�سائل دولية �ش�أنها �ش�أن جمموعة
الدول ال�سبع؟

ويرتفع عدد املوظفني فيه من � 60إىل  350بحلول العام
الثالث من بدء �أعماله يف متوز  2015بر�أ�سمال مبدئي قدره
 100مليار دوالر ،ليكون بذلك كيان ًا موازن ًا لـ «�صندوق النقد
الدويل» الذي يمُ ثل واحدة من �أهم �أذرع هيمنة النظام الغربي
املايل .وقد �أ�ضيف �إىل قائمة «�إجنازات» قمة «بريك�س»
القرار القا�ضي ب�إن�شاء معهد «بريك�س للأبحاث والتحليل
االقت�صادي».
ور�أى كاماث �أن ثمة جماال وا�سعا لت�أ�سي�س م�صارف جديدة
مثل بنك التنمية اجلديد والبنك الآ�سيوي لال�ستثمار يف البنية
ال عن م�ؤ�س�سات قائمة مثل
التحتية الذي تقوده ال�صني ،ف�ض ً
البنك الدويل.
هكذا ال عداء جذريا مع الهيمنة و�إمنا تناف�س اقت�صادي،
وحتالفات البلدان النا�شئة وجدت ملنع حتول التناف�س اىل
عداء جذري.
وهكذا�ِ ،ش َّقان� :سيا�سي واقت�صادي ،متيزت بهما قمة
«الربيك�س» يف منتجع جوا الهندي ،و�أطلقت الكثري من
5
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الحدث
روسيا ُتح ّول تركيا مركز ترانزيت للغاز نحو أوروبا

بوتين – أردوغان:
«السيل التركي» يغلب تناقضات السياسة

بقلم فارس سعد

لطامل���ا كانت البدائ���ل الرو�سية ملواجهة العقوبات الغربية جتاهها حا��ض�رة وبقوة وخ�صو�ص ًا �أنها �شكلت
على الدوام «غو ًال» للغاز ،وخطوط ًا لتوزيعه ،الأمر الذي جعلها قوة ال ي�ستهان بها يف �صناعة الطاقة على
امل�ستوى العاملي ،و�ضعت خاللها �أوروبا حتت رحمتها ،و�أعطتها قدرة على جعل حرب النفط حرب ًا مفتوحة.
ويب���دو �أن الالعبني الرئي�سيني يف هذه احلرب يدركون حجم الأخطار الناجمة عن ذلك ،مثلما يدركون اي�ض ًا
طبيعة التداعيات التي ترتكها ،والآثار اجليو�سيا�سية املعقدة يف نظام عاملي حم�ش ٍ ّو بالأزمات واال�ضطرابات،
ومه ّددٍ ب�إعادة �إنتاج بع�ض مظاهر احلرب الباردة ،تك�شفها بع�ض ال�سيا�سات الغربية امللتب�سة ،التي �ستكون
م�صدراً خطرياً لإحداث �أزمات من ال�صعب ال�سيطرة على �أ�شباحها املت�سللة اىل الأمن واالقت�صاد.
�صحيح �أن حرب النفط الراهنة هي حرب �سيا�سية بامتياز ،و�أن �ساحات هذه احلرب ترتبط بخنادق الواليات
املتح���دة امل�شتعلة عند عتبات اجلليد الرو�س���ي ،وعند �أ�رسار امللف النووي الإي���راين ومراقبة االقت�صادات
ال�صيني���ة الناه�ضة ،ولكن لأن هذه احلرب من �أنواع احلروب امل�س ّي�سة جداً ،ف�إنها تنتج الكثري من التعقيدات
االقت�صادي���ة لل���دول التي تتلقى ا�ضطراراً لهيب حرائق هذه امللفات الدولي���ة ،ويف �ضوء هذه الوقائع ت�أتي
الردود الرو�سية قا�سية على �سيا�سات الواليات املتحدة وخلفها القارة العجوز ،من خالل الت�أكيد �أن احلروب
الت���ي حتكمها م�صالح طارئة ،وتخي�ل�ات �سيا�سية مل تعد فاعلة بـ(الكامل) يف زم���ن تتحكم فيه امل�صالح
الكربى ب�شكل طاغ و�سط نهايات معروفة للمركزة الأمريكية على اقت�صادات كبرية يف العامل.
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لعل امل�صالح املهمة التي كر�ستها
رو�سيا مع �إيران وال�صني والهند وجنوب
�أفريقيا والربازيل حطت �أخرياً يف بالد
الأنا�ضول تركيا ،التي وقعت مو�سكو
معها م�رشوع �إجناز خط «تورك �سرتمي»
(ال�سيل الرتكي) ،وهي القراءة التي نلقي
ال�ضوء عليها يف ه��ذا العدد ال�سنوي
املمتاز من «ال�صناعة واالقت�صاد».
ففي خطوة �ستجعل من تركيا مركزاً
عاملي ًا مهم ًا يف جتارة الغاز الطبيعي
العاملية� ،أب��رم��ت تركيا ورو�سيا يف
العا�رش من ت�رشين الأول ( )2016اتفاق ًا
لإجن��از م�رشوع خطي �أنابيب «ت��ورك
�سرتمي»وخط  TANAPمن �أذربيجان
لنقل الغاز الرو�سي �إىل �أوروبا عرب البحر
الأ�سود ،ومن املقرر �أن تكون قدرة �ضخه
ال�سنوية �أكرث من  30مليار مرت مكعب.
فقد وقع وزيرا الطاقة الرو�سي �ألك�سندر
نوفاك ونظريه الرتكي ب�يرات البريق
ات��ف��اق��ا لبناء خ��ط الأن��اب��ي��ب «ت��ورك
�سرتمي» لنقل الغاز الرو�سي �إىل �أوروبا
عرب البحر الأ�سود ،بح�ضور الرئي�سني
الرو�سي فالدميري بوتني والرتكي رجب
طيب �أردوغان يف ا�سطنبول.
وكان بوتني قد ك�شف عن هذا امل�رشوع
الإ�سرتاتيجي نهاية  2014يف الوقت
ال���ذي مت التخلي ،يف خ�ضم الأزم���ة
الأوكرانية ،عن م�رشوع «�ساوث �سرتمي»
يف البحر الأ�سود الذي يعرقله االحتاد
الأوروبي.

تعويض الوقت الضائع

ويف هذا ال�سياق ،قال الرئي�س بوتني،
يف م�ؤمتر �صحايف م�شرتك مع نظريه
الرتكي �أردوغان ،عقده عقب الإجتماع،
�إن اجلانبني اتفقا يف �إط��ار الوثيقة
«على حتديد �آلية خا�صة بتقدمي ح�سم
ل�رشاء الغاز» .م�ضيفا �أن م�رشوع بناء
حمطة «�آكويو» ي�شمل ت�سليم تكنولوجيا
رو���س��ي��ة يف جم��ال ال��ط��اق��ة للجانب
الرتكي وتدريب الكوادر الرتكية يف
م�شدداً على �أن تنفيذ امل�رشوع
رو�سياّ ،
�سيمكن تركيا من �إن�شاء «قطاع جديد
عايل التكنولوجيا للطاقة».
من جانبه� ،أكد الرئي�س الرتكي رجب
طيب �أردوغ����ان� ،أن الإت��ف��اق يق�ضي
بالإ�رساع يف العمل على تنفيذ م�رشوع

«تورك �سرتمي» .م�شريا �إىل �أنه و بوتني
تو�صال �أي�ضا� ،إىل اتفاق حول الإ�رساع
يف العمل على �إن�شاء حمطة «�آكويو»
الكهرذرية ،معربا عن قناعته ب�أن
رو�سيا وتركيا �ستتمكنان من تعوي�ض
الوقت الذي �ضاع.
كما �أعرب �أردوغان عن ثقته الكاملة،
ب�أن عملية تطبيع العالقات الرو�سية
الرتكية «�ست�ستمر بوترية �رسيعة»،
م�ؤكداً �أنها �ست�شهد تطوراً مكثف ًا يف
ع��دي��د م��ن امل��ج��االت يف االقت�صاد
وال��ت��ج��ارة ومب���ا يف ذل���ك الإن��ت��اج
الع�سكري.
وت�سعى تركيا منذ مدة لت�صبح مركزاً
لت�صدير الغاز �إىل �أوروب��ا ،كما يف �أن
ت�صبح م�صدراً رئي�سي ًا لتجارة الغاز
الطبيعي يف ال��ع��امل خ�لال ال�سنوات
املقبلة عرب جتميع الغاز من عدة دول
يف �أرا�ضيها ثم ت�صديره �إىل �أوروب��ا
الباحثة ع��ن ب��دائ��ل للغاز الرو�سي
امل�صدر عرب �أوكرانيا.
ورغ���م التحفظات الأوروب���ي���ة حول
تداعيات جتارة الغاز بني رو�سيا وتركيا
وت�أثريها على جمريات ال�سيا�سة يف
�أنقرة� ،إال �أن خرباء �أوروبيني يرون �أن
تركيا �ستقوم بدور �رشاء الغاز الطبيعي
من رو�سيا و�إعادة ت�صديره �إىل �أوروبا.
ويذكر �أن املفو�ضية الأوروبية ناق�شت
يف �أوج ال�رصاع الأوروبي مع مو�سكو،
ا�سرتاتيجية ال�ستغالل تركيا كمركز �آمن
للح�صول على الغاز من العراق و�إقليم
تركمان�ستان ورمبا الحق ًا من �إيران يف
حال اكتمال وجناح مفاو�ضات امللف
النووي اجلارية بني طهران والقوى
7

الدولية بقيادة الواليات املتحدة يف
فيينا.
وتنبع �أهمية تركيا لي�س فقط من
موقعها اال�سرتاتيجي ب�ين �أوروب���ا
وم��ن��اط��ق �إن���ت���اج ال���غ���از يف �آ���س��ي��ا
الو�سطى وال�رشق الأو�سط ،ولكن كذلك
م��ن موقعها يف ال��ت��ج��ارة العاملية
وعالقاتها القوية مع االحتاد الأوروبي
والعالقات التاريخية التي تربطها مع
الدول الغنية بالغاز يف �آ�سيا الو�سطى.
كما �أن تركيا يف الوقت ذاته م�ستهلك كبري
للغاز الطبيعي خا�صة مع حجم اقت�صادها
ال�ضخم� .إذ ت�ستهلك حالي ًا ح��واىل 50
مليار م�تر مكعب م��ن ال��غ��از ،وح�سب
توقعات �رشكة بوتا�ش التي ن�رشها معهد
�أوك�سفورد للطاقة ،ف�إن حجم اال�ستهالك
الرتكي قد يرتفع �إىل  81مليار مرت مكعب
من الغاز بحلول العام .2030
وت�ستورد تركيا حالي ًا حواىل  16مليار
مرت مكعب من الغاز الطبيعي من رو�سيا
و 12.6مليار مرت مكعب من الغاز من
�أذربيجان و10مليارات مرت مكعب من
�إيران وحواىل  4مليارات مرت مكعب من
اجلزائر.
�إن خط �أنابيب الغاز اجلديد ،يف النهاية
�سيجعل تركيا مركزاً يف طريق نقل الغاز
الطبيعي �إىل �أوروبا .وقال وزير الطاقة
الرو�سي الك�سندر نوفاك« :ب�شكل عام،
�إن يف تركيا ع��دداً كبرياً من امل�شاريع
املختلفة (مثل خط �أنابيب TANAP
لنقل الغاز من �أذربيجان ) .وميكننا القول
�إن تركيا �ست�ؤدي دورا �أكرب باعتبارها
بلد عبور ل�ضمان و�صول الغاز للم�ستهلك
الأوروبي».
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الحدث
قلق أوروبي

جاء ت�رصيح الرئي�س التنفيذي لعمالق
النفط الرو�سي «غاز بروم» �ألك�سي ميلر
قبيل التوقيع ،من �إن االتفاق الرو�سي
الرتكي ميهد لبناء خطي �أنابيب عرب
البحر الأ���س��ود .و�أن االتفاقية تهدف
�إىل بناء اخلطني بحلول العام .2019
على �أن تكون قدرة ال�ضخ ال�سنوية لكل
خط  15,75مليار مرت مكعب من الغاز،
ما يعني �ضخ �أك�ثر من  30مليار مرت
مكعب .وبح�سب ميلر ،ف�إن اخلط الأول
�سي�ستخدم لنقل الغاز �إىل امل�ستهلكني
الأت���راك ،فيما ي�صل اخل��ط الثاين �إىل
�أوروبا.
هذا الت�رصيح ولقاء بوتني �أردوغان يف
�سان بطر�سربغ ،دفع االحتاد الأوروبي
�إىل التعبري عن قلقه من امل�رشوع من
خ�لال ال��ق��ول �أن��ه يتعني على رو�سيا
الت�شاور مع �أوروبا قبل البدء يف �إن�شاء
�أنبوب الغاز اجلديد ال��ذي ت�سعى �إىل
بنائه يف الأرا���ض��ي الرتكية،
م�شدداً
ّ
على �رضورة تقيد مو�سكو بالتزاماتها
القانونية مع االحتاد يف هذا املجال.
وهو ما عربت عنه �صحيفة «فاينن�شال
ت��امي��ز» الربيطانية ال��ت��ي ذك���رت يف
موقعها الإل��ك�تروين� :أن رو�سيا حتلم
يف جذب تركيا نحو ال�رشق ،يف حني
ر�أت �صحيفة «الغارديان» �أن التقارب
احلا�صل ب�ين �أردوغ����ان وب��وت�ين و ّت��ر
�أع�صاب بروك�سل.
ويذهب الأوروبيون �أكرث يف القلق من
«ال�سيل حيث �إن عدداً من اخلرباء عربوا
�أي�ضا عن �أن «ت��ورك �سرتمي» م�رشوع
خطري لالحتاد الأوروبي .ويقول رئي�س
جمل�س �إدارة �رشكة « « 2Kالهند�سية،
�إيفان �أندرييف�سكي �إن «تنفيذ م�رشوع
«ت���ورك ���س�ترمي» ���س��ي���ؤدي �إىل حقيقة
�أن �أنقرة �ست�ستحوذ على اجلزء الأكرب
من �إم���دادات الغاز �إىل جنوب و�رشق
�أوروب��ا .ونتيجة لذلك ،بدال من �إدمان
االحت��اد الأوروب��ي على الغاز الرو�سي
�أو القزويني� ،سيكون هناك �إدم��ان
على الغاز الرتكي» .ونظرا للعالقات
املعقدة بني �أوروبا وتركيا ،يت�ضح �أن
تعزيز املوقف التفاو�ضي لأن��ق��رة ،ال
يخدم بتاتا م�صلحة االحتاد الأوروبي.
ووافق الع�ضو يف جمل�س خرباء احتاد
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بزغ��ت خط��ة «ت��ورك س��تريم» بع��د أن تخلت روس��يا عن خط��ط بناء خط
األنابيب «ساوث ستريم» الذي كان سيصل إلى بلغاريا بسبب معارضة
االتحاد األوروبي الذي كان يحاول الحد من اعتماده على الغاز الروسي.
وحم��ل الرئي��س الروس��ي االتح��اد االوروب��ي مس��ؤولية انهي��ار مش��روع
«س��اوث س��تريم» ال��ذي كان من المفت��رض أن يصل الى ش��اطئ بلغاريا
ليغذي جنوب االتحاد االوروبي.
تجدر اإلش��ارة إلى أن روس��يا أعلنت أوائل ديسمبر/كانون األول ،2014
عن إلغاء مش��روع خط أنابيب «الس��يل الجنوبي» أو «س��اوث س��تريم»،
الذي كان ينبغي أن يمر تحت البحر األسود وعبر بلغاريا لتوريد الغاز إلى
جمهوريات البلقان والمجر والنمس��ا وإيطاليا ،وتم التخلي عن المش��روع
بس��بب موقف االتحاد األوروبي الذي عارض ما يعتبره احتكار ًا للمشروع
من شركة الغاز الروسية «غاز بروم».
منتجي النفط والغاز الرو�سي� ،إل��دار
كا�سايف قائال« :حتول تركيا �إىل موزع
رئي�سي للغاز� ،سي�سمح لها برتكيز
تدفقات الغاز الطبيعي �إىل �أرا�ضيها من
رو�سيا و�أذربيجان و�إي��ران و�إ�رسائيل،
وهذا عامل �ضغط يف املفاو�ضات مع
بروك�سل ب�ش�أن االن�ضمام �إىل االحتاد
الأوروبي».
وقال رئي�س هيئة الطاقة يف املفو�ضية
الأوروب��ي��ة ،م��ارو���س �سيفكوفيك� ،إن
االحتاد الأوروبي مل يتلق �أي تفا�صيل
ب�ش�أن امل�رشوع الرو�سي اجلديد ،الفتا
�إىل �أنه «البد لأية خطة جديدة �أن تكون
جمدية اقت�صاديا ومتوافقة مع التزامات
«غازبروم» مع عمالئها الأوروبيني».
و�أ�ضاف« :عندما نتحدث عن �إمدادات
كبرية للعمالء الأوروبيني ،ال ميكن �أن
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تتخذ مثل هذه ال��ق��رارات املهمة دون
الرجوع �إليهم� ،أو دون �إجراء م�شاورات
مع االحتاد الأوروبي».
ورغم هذا القلق الأوروب��ي �سيبقى عقد
عبور الغاز الرو�سي مع �رشكة «نفتوغاز
�أوكرانيا» �ساري املفعول حتى نهاية
العام  ،2019ور�سوم النقل احلالية هي
 2.5دوالر .لكل �ألف مرت مربع مل�سافة
 100كم .وقد �أعلنت �رشكة «غازبروم»
م�ؤخرا �أن تعرفة نقل الغاز عرب خطوط
�أنابيب �أخرى تتجاوز �أوكرانيا « -نورد
�سرتمي» – هي  2.1دوالر لكل  1000مرت
مكعب لكل  100كم.
ي�شار �إىل �أن االحتاد الأوروبي هو �أكرب
عميل للطاقة يف العامل� ،إذ ينفق ما ال
يقل عن  423.7مليار دوالر �سنوي ًا من
واردات النفط والغاز.

ملف العدد

 ..2016شبح الفراغ
يرحل واإلقتصاد ينجو

�شهد لبنان عام � ،2016أ�صعب الأزمات
يف تاريخه الإق��ت�����ص��ادي �إذ �سيطرت
ال�سلبية على معظم ف�صول ال�سنة مع
ان�سداد �أي �أف��ق �سيا�سي ينهي الفراغ
الرئا�سي و�شلل امل�ؤ�س�سات.
ويف حني ي�شكل الإ�ستقرار ال�سيا�سي يف
لبنان �أحد �أرك��ان الن�شاط الإقت�صادي
�أ�ضعف انعدامه امل�ؤ�رشات الإقت�صادية
�إىل حد ارتفعت فيه الأ���ص��وات حم��ذر ًة
من � ّأن اقت�صاد لبنان �أ�صبح على �شفري
الإنهيار ،فامل�أزق ال�سيا�سي �أبقى لبنان
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد  158كانون الأول  -كانون الثاني 2017

بال رئي�س قرابة �سنتني ون�صف ومنع
احلكومة من اتخاذ ق��رارات حا�سمة يف
العديد من الق�ضايا ،ما �أدى �إىل نفور
امل�ستثمر الأجنبي واملحلي وامتناع
اللبنانيني عن الإنفاق وتوقف امل�شاريع
ال��ك��ب�يرة وتقلي�ص ال��ع��دي��د م��ن ف��روع
ال�رشكات و�إقفال م�ؤ�س�سات وارتفاع ن�سب
البطالة �إىل م�ستويات غري م�سبوقة .ولعل
التوقعات برتاجع الإ�ستثمارات الأجنبية
املبا�رشة �إىل �أقل من  2مليار دوالر كانت
خري دليل على تهاوي الإقت�صاد� ،إذ
10

ي�صف املطلعون هذا الرتاجع بـ«ال�رضبة
الكربى للماكينة الإقت�صادية انطالق ًا من
حقيقة �أن ما من �إقت�صاد ميكن �أن ينمو
بدون �إ�ستثمار».
وما زاد من معاناة الإقت�صاد اللبناين
حد ًة عام  ،2016ال�ضغط الذي يعانيه من
ّ
ج��راء كلفة تواجد النازحني ال�سوريني
املرتفعة وال �سيما �أنهم ب��د�أوا يح ّلون
م��ك��ان العمالة اللبنانية ويفتتحون
م�ؤ�س�سات غري �رشعية تناف�س امل�ؤ�س�سات
اللبنانية وتلحق �أ��ض�راراً كبرية بها.

ال�سيما �أن خطاب الق�سم توقف عند
ال�ش�ؤون الإقت�صادية وع��دم �إمكانية
الإ�ستمرار من دون خطة اقت�صادية
�شاملة مبنية على خطط قطاعية.
وارتفعت الإيجابيات �إىل حد كبري مع
ت�شكيل حكومة برئا�سة �سعد احلريري،
يعول على عملها الكثري على رغم
والتي ّ
عمرها الق�صري� ،إذ ينتظر منها �إعطاء
جرعات كبرية من الأم��ل بامل�ستقبل
ع�بر ات��خ��اذ ع��دة ق����رارات منها احلد
من امل�ؤ�س�سات غري ال�رشعية وتنظيم
العمالة غري اللبنانية و�إق��رار املوازنة
العامة وقانون ال�رشاكة بني القطاعني
العام واخلا�ص وكذلك مرا�سيم النفط
والغاز.

األزمة السورية

�إ�ضافة �إىل املناخ ال�سلبي ال��ذي �ساد
العالقات اللبنانية اخلليجية ،وال��ذي
�أ�صاب مقت ًال يف االقت�صاد ،وع ّكر �صفو
ع�لاق��ات م��ع دول عربية �ش ّكلت على
مدى العقود املا�ضية العمق االقت�صادي
للبنان ،و�أدت دوراً كبرياً يف نهو�ضه
وتعزيز مداخيل �أبنائه.
يف  31ت�رشين الأول ،رحل �شبح الفراغ
عن لبنان مع انتخاب العماد مي�شال
عون رئي�س ًا للجمهورية ،وحلت مكانه
موج ًة من التفا�ؤل مب�ستقبل �أف�ضل

يف عام  ،2016تابعت الأزم��ة ال�سورية
�إلقاء تداعياتها على الإقت�صاد اللبناين
عرب ثالث قنوات :النزوح ال�سوري والذي
تقدر كلفته املبا�رشة وغ�ير املبا�رشة
ّ
بـ 5.6مليارات دوالر وفق تقديرات البنك
الدويل� ،إقفال احلدود الربية الذي يعيق
حركة التجارة وال�سياحة ،التوتر الأمني
على احل��دود وال��ذي �ألقى بظالله على
الو�ضع الأمني.
وجت ّلت تداعيات الأزمة على الإقت�صاد
ب�رضب البنية التحتية اخلدماتية التي
مل تعد تكفي املواطنني اللبنانيني
وال��ن��ازح�ين ال�سوريني�� ،ضرب �سوق
العمل اللبنانية عرب املناف�سة ال�رش�سة
لليد العاملة ال�سورية التي �أ�صابت
كل املناطق من دون ا�ستثناء� ،رضب
ال�رشكات اللبنانية عرب املناف�سة غري
القانونية التي يقوم بها الالجئون من
خالل خلق �رشكات ُت�ضارب ال�رشكات
اللبنانية من دون �أي ت�رصيح للدولة
اللبنانية (�ضمان ،مالية� ،)...رضب
النقل عرب �سورية وذل��ك بحكم �إقفال
احلدود وخ�صو�ص ًا معرب ن�صيب الذي
كان ي�ستقبل الب�ضائع اللبنانية التي
�ست�صدر �إىل ال��دول اخلليجية� ،رضب
امل��ن��اخ الإ�ستثماري يف لبنان من
مل�س ّلحني على احلدود
خالل هجمات ا ُ
تعر�ض لها لبنان يف
والتفجريات التي ّ
العامني  2013و� ،2014رضب املالية
العامة وذل��ك ب�سبب كلفة النازحني
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ال�سنوية امل��ب��ا��شرة ع��ل��ى احلكومة
والبالغة  1٫7مليار دوالر �أمريكي والتي
ملبا�رشة �إىل
�إرتفعت مع الكلفة غري ا ُ
�أكرث من  24مليار دوالر �أمريكي منذ
بدء الأزمة ال�سورية ،و�رضب الت�رشيع
الإقت�صادي من خالل التعطيل الذي
يع�صف باحلياة ال�سيا�سية اللبنانية
والذي منع �أي �إج��راءات �إقت�صادية �أو
خطط جلبه تداعيات الأزمة ال�سورية.

المقاطعة الخليجية

و�شهدت العالقات اللبنانية – اخلليجية
توتراً كبرياً يف ع��ام � ،2016أدى اىل
تراجع الإقت�صاد ب�شكل كبري ،فاخللل
الذي �أ�صاب هذه العالقات لي�س بالأمر
ال�سهل على الإقت�صاد اللبناين الذي
تن ّف�س م��ن ال��رئ��ة العربية وال �سيما
اخلليجية على م��ر ���س��ن��وات طويلة،
فالعالقات الإق��ت�����ص��ادي��ة اللبنانية
اخلليجية متج ّذرة وتعود اىل �ستينات
القرن املا�ضي �إذ لطاملا نعم لبنان
باهتمام عربي كبري ن��ظ��راً للمكانة
التي يحظى بها ل��دى العرب جميع ًا
ودول اخلليج على وجه التحديد .فما
بني لبنان وتلك الدول لي�ست عالقات
تعاون عادية �إمنا عالقات نتجت من
زمن طويل من الت�آخي والعمل امل�شرتك
و�ساعدت من خاللها دول اخلليج لبنان
على اخل��روج من كبوته خا�صة �إبان
احلرب اللبنانية.
ويقدر حجم الإ�ستثمار الرتاكمي اخلليجي
يف لبنان وفق ًا لدرا�سة �صادرة عن مركز
الدرا�سات يف «غرفة بريوت وجبل لبنان»
بنحو  12مليار دوالر �أمريكي� ،أي ما
ن�سبته  % 92.7من �إجمايل الإ�ستثمارات
العربية يف لبنان .وت�شري الدرا�سة �إىل
�أن احل�صة الأكرب من هذه اال�ستثمارات
م�صدرها ال�سعودية  4.8مليارات ،تليها
الإم���ارات  2.9ملياران ،والكويت 2.8
مليارا دوالر.
وكانت للقطاع ال�سياحي ح�صة من
تداعيات �أزمة العالقات هذه� ،إذ �أعلنت
خم�س دول خليجية تعليق الرحالت �إىل
بريوت وحث مواطنيها على املغادرة،
يف حني ي�شكل ال�سياح العرب �رشيان
احل��ي��اة ل��ل��ق��ط��اع .وك��ان��ت ال�سياحة
اخلليجية قد تراجعت بفعل هذه التوترات
العدد  158كانون الأول  -كانون الثاني 2017
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ملف العدد

بحواىل  % 60يف ال�سنوات املا�ضية من
حواىل � 380ألف �سائح خليجي يف العام
 2010اىل �أقل من � 140ألف �سائح يف
العام  .2015ومثلت ال�سياحة اخلليجية
�أق��ل من  % 9من �إجمايل ال�سياح يف
 2015وو�صلت ح�صة ال�سعوديني اىل
 % 3,4من العدد الإجمايل مقابل نحو
 % 18يف .2010

غياب الموازنة

وعلى الرغم من �أن �إقرارها مدخل لتقوية
الثقة بالدولة والإقت�صاد ،و�أمر قد فر�ضه
الد�ستور ،بقيت املوازنة العامة يف لبنان
مغيبة لل�سنة احلادية
يف ع��ام ّ 2016
ع�رشة على التوايل.
كثرية هي التربيرات التي يطلقها مع ّللو
ي��رده اىل
غياب امل��وازن��ة ،فمنهم من ّ
اخلالفات ال�سيا�سية املتفاقمة ،ومنهم
ي��رده اىل التق�صري وع��دم ال�شعور
من ّ
بامل�س�ؤولية ،و�آخرون يطلقون تربيرات
متعلقة بعدم القدرة على �إج��راء قطع
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احل�ساب ال��ذي ي�صفي ال�سنة املالية
عملي ًا والتي ت�سبق ال�سنة التي تقر فيها
املوازنة العامة.
وي��رى املتابعون «�أن الف�ساد ونية
احلكومة يف الإن��ف��اق بعيداً م��ن �أي
�شفافية وقفا خلف عدم �إقرار املوازنة
ال��ع��ام��ة على م��دى  11ع��ام�� ًا» .و�إذ
ي�شددون على �أن��ه ال يوجد �أي مربر
ق��ان��وين وغ�ير ق��ان��وين �إط�لاق�� ًا لعدم
�إقرار املوازنة ،ي�س�ألون« :يا ترى مباذا
تن�شغل احلكومة وجمل�س النواب كي
ال يتم �إق��رار املوازنة؟ .ويعتربون �أن
«امل�شكلة تكمن يف الت�سلط والإ�ستهتار
ب�أموال النا�س وحقوقهم واال�ستهتار
بالد�ستور وا�ستهتار احلكومة بال�شعب
الغائب ع��ن املطالبة بحقوقه وعن
�إجراء �أي حما�سبة ملمثليه (�أي النواب).
وتكمن �أهمية امل��وازن��ة يف �أنها ر�ؤي��ة
اقت�صادية و�إجتماعية للحكومة ،حتدد
الإيرادات والإنفاق خالل عام ،ويف ظل
غيابها يتم الإنفاق على �أ�سا�س القاعدة
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الإثني ع�رشية ،وي�صبح عمل احلكومة
�أ�شبه بت�سيري الأعمال �إذ يقت�رص على
جباية الأم���وال و�إنفاقها دون القدرة
على القيام بالإ�صالحات �أو بامل�شاريع
اال�ستثمارية والربامج التنموية».

الزراعة والصناعة تحت الضغط

ويف ح�ين ا�ستطاعت معظم م���ؤ��شرات
القطاعات احلقيقية �أن ت�سجل من��واً
�إيجابي ًا ع��ام  ،2016اال �أن االقت�صاد
بقي رازح�� ًا حتت �ضغوط ملحوظة يف
ظل اال�ضطرابات الإقليمية امل�ستمرة
وتداعياتها على ال�ساحة املحلية� .إذ
�أ ّث��رت املخاطر ال�سيا�سية امل�ستمرة يف
لبنان والتي فاقمتها احلرب يف �سورية
على القطاعني ال��زراع��ي وال�صناعي
خالل الأ�شهر الت�سعة الأوىل من العام.
فامل�ؤ�س�سات الر�سمية اللبنانية كانت
�شبه معطلة يف تلك ال��ف�ترة م��ا منع
ال�سلطات م��ن ات��خ��اذ ت��داب�ير حيوية
مل�ساندة املزارعني وال�صناعيني.

ويف الأ�شهر الت�سعة الأوىل من العام
 2016بقي �أداء القطاعني ال��زراع��ي
وال�صناعي حتت ال�ضغط ،وحافظ القطاع
الزراعي على منحاه الرتاجعي يف �إقفال
احلدود ال�سورية – الأردنية والذي �ش ّل
الربية .وانخف�ضت من
حركة التجارة
ّ
ج��راء ذلك ال�صادرات الزراعية بن�سبة
 % 3.4يف الأ�شهر الت�سعة الأوىل من
العام ( 2016مقابل  % -8.4يف الفرتة
ذاتها من العام  )2015كما انخف�ضت
ال�����وراردات ال��زراع��ي��ة بن�سبة % 5.7
(مقابل  % -13.7يف الفرتة ذاتها من
العام .)2015
يف املقابل عرف ن�شاط القطاع ال�صناعي
�شيئ ًا من الإرتياح �إذ ارتفعت واردات��ه
ب�شكل ملحوظ يف حني ا�ستقرت �صادراته
تقريب ًا .ف��ال��واردات ال�صناعية زادت
بن�سبة  % -16.2( % 9.4يف )2015
بينما حافظت ال�����ص��ادرات ال�صناعية
على م�ستوى العام ال�سابق بعدما كانت
قد انخف�ضت بن�سبة  % 10.9يف الفرتة
املماثلة من العام .2015

ركود عقاري

عانى القطاع العقاري عام  2016من
الركود بالرغم من التحفيزات التي
قدمها م�رصف لبنان .وعلى الرغم من
�أن حاجة املقيمني ال�سكنية ا�سهمت يف
يتميز مبحدودية
حت�سني الطلب يف بلد ّ
الأرا���ض��ي امل��ت��و ّف��رة ،غ�ير � ّأن ال�سوق
العقارية ت�أ ّثرت بالتجاذبات ال�سيا�سية
احل���ادة التي �ضغطت على
املحلية
ّ
ّ
ال�شارين املحتملني .ت�ضاف اىل ذلك
احل��رب يف �سورية وتداعياتها على
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة يف
النفطية
املنطقة وتدنيّ �أ�سعار املنتجات
ّ
الذي �أ ّثر على �سيولة امل�ستثمرين من
�أثرياء اخلليج .وعليه ،بقيت احلركة
بطيئة والأ�سعار �شبه ثابتة.
و�سجل القطاع العقاري يف الأ�شهر
الت�سعة الأوىل من عام  2016منحى
�إيجابي ًا مع ارتفاع معظم امل�ؤ�رشات
على م�ستويي العر�ض والطلب .فقد
�شهد القطاع ازدياد الطلب �إذ ارتفع عدد
عمليات البيع العقارية بن�سبة % 1.2
على �أ�سا�س �سنوي لي�صل اىل 45,848
عملية يف الأ�شهر الت�سعة الأوىل من

مؤشرات اقتصادية 2016
ِّ
مؤشر االتحاد الدولي لالتصاالت

أداء يف املنطقة ومن �أ�صحاب الإقت�صادات الأكرث
كان لبنان من بني الدول الأف�ضل � ً
ديناميكية يف العامل يف الفرتة املمت َّدة بني عامي  2010و ،2015فقد َ�شهِد م� ِرّؤ�ش التنمية
اخلا�صة بتكنولوجيا املعلومات والإ ّت�صاالت للعام  2016اخلا�ص به �إرتقاع ًا بقي �أدنى
ّ
متو�سط الإرتفاع العاملي
وتراجع ًا يف املراكز َبلَغ  5مراكز .و جاء لبنان يف املرتبة
ُ
من ِّ
ال�سابعة يف ترتيب الدول العربية والـ 66يف الرتتيب العاملي يف امل� ِرّؤ�ش بنتيجة ،5.93
مرتاجع ًا بذلك بـ 5مراتب عن مركزه يف العام ال�سابق (نتيجة5.91 :؛ املركز العاملي.)61 :
تراجع لبنان يف فئة «�سهولة الو�صول �إىل تكنولوجيا املعلومات
و�سط ُ
جاءت هذه النتيجة ْ
69
املركز
إىل
�
2015
العام
يف
67
املركز
والإ ّت�صاالت” من
تراجعه
مع
ا
ق
ف
ترا
العام،
هذا
ً
ُ
ُ
�أي�ض ًا يف فئة «ا�ستعمال تكنولوجيا املعلومات واال ّت�صاالت” من املركز � 43إىل املركز .53

مؤشر االبتكار

�أتى لبنان يف املرتبة  70يف العامل يف م�ؤ�رش االبتكار العاملي للعام والذي ي�سلط ال�ضوء
على الدور الأ�سا�سي الذي ي�ؤديه االبتكار يف تعزيز النمو االقت�صادي لدى الدول املتطورة
والنا�شئة على حد �سواء.
واحتل لبنان املرتبة  57يف العامل جلهة م�ؤ�رش ح�صيلة االبتكار واملرتبة  85يف م�ؤ�رش
تزويد االبتكار ،ليكون قد بلغ معدل فعالية االبتكار ( 0.7املرتبة العاملية.)41:
ويتبني �أن الأداء الأف�ضل للبنان كان يف نطاق ح�صيلة الإبداع (املرتبة العاملية)51 :
وتطور بيئة الأعمال (املرتبة العاملية )63 :وح�صيلة املعرفة والتكنولوجيا (املرتبة
العاملية )74 :والرثوة الب�رشية والأبحاث (املرتبة العاملية.)76 :
يف املقابل ،يتبني �أن املحاور الأكرث �ضعف ًا تتعلق بتطور ال�سوق (املرتبة العاملية)99 :
وامل�ؤ�س�سات (املرتبة العاملية )91 :والبنى التحتية (املرتبة العاملية.)84 :

تمكين التجارة العالمية

ح ّل لبنان يف املركز التا�سع عربي ًا على م�ؤ�رش متكني التجارة العاملية لعام  ،2016ال�صادر
عن املنتدى االقت�صادي العاملي ،فيما ح ّل عاملي ًا يف املركز الت�سعني من �أ�صل  136دولة
م�شمولة يف هذا امل�ؤ�رش� ،أي بتقدم مرتبتني عن ترتيبه يف التقرير ال�سابق لعام .2014
يقي�س م�ؤ�رش متكني التجارة العاملية مدى امتالك االقت�صادات للعوامل التي من �ش�أنها
احلر للب�ضائع عرب احلدود� ،إىل �أن ت�صل �إىل وجهاتها .وت�ضم هذه العوامل
ت�سهيل التدفق ّ
�سبعة معايري هي :النفاذ �إىل الأ�سواق املحلية ،النفاذ �إىل الأ�سواق الأجنبية ،كفاءة
�إدارة احلدود ،توافر البنية التحتية للنقل ،توافر البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت ،وبيئة الت�شغيل.

ّ
مؤشر الحكومة اإللكترون ّية

�أظهر م�ؤ�شرّ تطور احلكومة الإلكرتونية  E-Government Development Indexللعام
 2016الذي ت�صدره منظّ مة الأمم امل ّتحدة � ّأن لبنان احت ّل املرتبة  73بني  193بلداً حول العامل
عربيا .كما احت ّل لبنان املرتبة  17بني  52دولة ذات الدخل
واملرتبة الثامنة بني  19بل ًداً ً
املتو�سط �إىل املرتفع  Upper Middle-Income Countriesوامل�شمولة يف م�سح عام .2016
تقدم لبنان على الإكوادور ،ورومانيا وجنوب �أفريقيا ،وت�أخر عن ترينيداد وتوباغو،
عاملياًّ ،
وتون�س والفيليبني بني الدول ذات الناجت املحلي الإجمايل البالغ  10مليارات دوالر �أمريكي
املتو�سط �إىل املرتفع.
تقدم على الإكوادور وت� ّأخر عن تون�س بني الدول ذات الدخل
�أو �أكرث .كما ّ
ّ
املتو�سط �إىل
ومعدل الدول ذات الدخل
املعدل العاملي ّ ،
وقد جاءت نتيجة لبنان �أعلى من ّ
ّ
معدل بلدان جمل�س التعاون
من
أدنى
�
لبنان
نتيجة
كانت
املعدل العربي .وكذلك
ّ
املرتفع ومن ّ
معدل البلدان خارج جمل�س التعاون اخلليجي.
اخلليجي ،ولكن �أعلى من ّ
13
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ع��ام  % -12.7( 2016يف الفرتة
ذاتها من العام  .)2015كما ازداد عدد
ال�صفقات العقارية بن�سبة  % 1.9لي�صل
اىل � 123,504صفقات ( % -4.7يف
الأ�شهر الت�سعة الأوىل من العام .)2015
وجتدر الإ�شارة اىل �أن الطلب اخلارجي
عرف اجتاه ًا معاك�س ًا �إذ انخف�ض عدد
املبيعات العقارية للأجانب بن�سبة
 % 25.5ليقت�رص على  766عملية بيع.

السياحة تتن ّفس الصعداء

وتنف�س القطاع ال�سياحي ال�صعداء عام
 2016يف بعد �أن افتقد لل�سياح اخلليجيني
على مدار �سنتني تقريب ًا ،فمع ا�ستتباب
ال��و���ض��ع ال�سيا�سي وان��ت��خ��اب رئي�س
للجمهورية وتكليف رئي�س حكومة ،عاد
جمددا �إىل ربوع لبنان.
اخلليجي
ً
ويف الأ�شهر الت�سعة الأوىل من العام
 ،2016ازداد عدد ال�سياح بن�سبة % 10.2
على �أ�سا�س �سنوي ( % +7.7يف الن�صف
الأول من ال�سنة) تدلي ًال على �أن مو�سم
الإ�صطياف �أدى دوراً �إيجابي ًا يف �أداء
القطاع .وكان وراء هذه الزيادة ال�سياح
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L
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ال���واف���دون م��ن معظم مناطق ال��ع��امل.
�إنمّ��ا �ش ّكل �أولئك القادمون من البلدان
الأوروب��ي��ة الق�سم الأك�بر من املجموع.
تالهم ال�سياح القادمون من البلدان
العربية .ث��م �إن ازدي���اد ع��دد ال�سياح
وجم��يء املغرتبني اللبنانيني لتم�ضية
حت�سن
ف�صل ال�صيف يف لبنان �أ�سفر عن ّ
حركة الطريان .ذاك �أن عدد امل�سافرين
عرب مطار ب�يروت ازداد بن�سبة % 6.6
يف الأ�شهر الت�سعة الأوىل من عام 2016
بحيث ازداد عدد امل�سافرين القادمني
بن�سبة  % 8.3ليبلغ  2,934,696م�سافراً
فيما ارتفع عدد املغادرين بن�سبة % 5
لي�صل اىل  2,960,177م�سافراً.
حت�سن احل��رك��ة ال�سياحية مل
غ�ير �أن
ّ
ينعك�س �إيجاب ًا على القطاع الفندقي وال
على الإنفاق ال�سياحي نظراً لتغيرّ طبيعة
ال�سياحة .وبح�سب م�ؤ�س�سة �إرن�ست �أند
يونغ ف�إن معدل �إ�شغال فنادق العا�صمة
من فئتي  4و 5جنوم ظل م�ستقراً على
 % 58يف الأ�شهر الت�سعة الأوىل من
( 2016باملقارنة مع الفرتة نف�سها من
العام  .)2015والأرجح �أن معدل الإ�شغال
14

املتوا�ضع �ضغط على �أ�صحاب الفنادق
خلف�ض الأ�سعار مبا �أن متو�سط �سعر
الغرفة انخف�ض بن�سبة  % 16.7اىل 138
دوالراً �أمريكي ًا.

المصارف بلورة اإلقتصاد

وب��ق��ي القطاع امل����صريف ع��ام ،2016
وبلورة الإقت�صاد اللبناين ،فحجمه فاق
 240مليار دوالر حتى �آب � 2016أي ما
يوازي خم�سة �أ�ضعاف الإقت�صاد اللبناين.
و���ش��ه��د ال��ن�����ش��اط امل�����ص�ريف من����واً يف
املوجودات املجمعة بقيمة  12.1مليار
دوالر خالل الأ�شهر الت�سعة الأوىل من
العام  ،2016مقابل منو بقيمة  5.6مليار
دوالر يف ال��ف�ترة املماثلة م��ن العام
املا�ضي .يف م��وازاة ذل��ك ،منت الودائع
امل�رصفية بقيمة  6.6مليارات دوالر
خالل الأ�شهر الت�سعة الأوىل من العام
 ،2016مقابل منو بقيمة  4.7مليار دوالر
خالل الفرتة املماثلة من العام .2015
كذلك ف���إن الت�سليفات امل�رصفية التي
كانت قد منت بقيمة  1.7مليار دوالر يف
الأ�شهر الت�سعة الأوىل من العام  .2015قد

�سجلت منواً بقيمة  2.4مليار دوالر خالل
الفرتة املماثلة من العام احل��ايل� .أما
بالن�سبة لبنية املخاطر للقطاع املايل فقد
حافظت كل من ال�سيولة الأولية والر�سملة
على م�ستوياتها املالئمة يف حني اتخذت
الربحية منحى النمو الإيجابي.

 2016باألرقام

توقع �صندوق النقد الدويل منو الناجت
املح ّلي الإج��م��ايل يف لبنان بن�سبة
 % 1يف  ،2016و�ش ّكلت بذلك ن�سبة
ملتوقعة يف لبنان الأبط�أ بني 17
النمو ا ُ
دولة يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا ،والنمو الـ 12الأبط�أ يف العامل
يف  ،2016والنمو ال�سابع الأب��ط���أ يف
االقت�صادات النا�شئة والنامية با�ستثناء
انكما�شا.
االق��ت�����ص��ادات التي حققت
ً
يف م���وازاة ذل��ك ،توقع ال�صندوق �أن
يرتفع الناجت املحلي الإجمايل للفرد
يف لبنان من  11,157دوالرا يف 2015
�إىل  11,271دوالرا يف  .2016كما
الت�ضخم يف لبنان
تو ّقع �أن يبلغ معدل
ّ
 % -0.7مقارنة بـ % 5.4ملنطقة
ال�رشق الأو�سط و % 5.9لالقت�صادات
امل�ستوردة للنفط و % 8.7لدول امل�رشق.
كما ت��و ّق��ع �أن ي ّت�سع عجز امل��وازن��ة
العامة يف لبنان من  % 7.4من الناجت
املحلي الإجمايل يف �2015إىل ،% 8.1
و�أن تبلغ �إي���رادات اخلزينة % 19.3
من الناجت املحلي مقارنة بـ% 18.8
يف  ،2015و�أن يبلغ الإن��ف��اق العام
 % 27.3من الناجت بارتفاع % 26.2
�����ض��ا ،تو ّقع
عما �سجله يف � .2015أي ً
ال�صندوق �أن ينخف�ض الفائ�ض يف
امليزان الأويل يف لبنان من % 1.4
من الناجت يف � 2015إىل  .% 1.1لذلك،
توقع ارتفاع الدين العام من 138.4
!
 %من الناجت يف  2015اىل .% 143.9
ك��ذل��ك ،ت��وق��ع ان��خ��ف��ا���ض ال��ع��ج��ز يف
احل�ساب اجل��اري يف لبنان من % 21
من الناجت املحلي يف � 2015إىل 20.4
 %مقارنة بـ % 5ملنطقة ال�رشق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا و % 4.8لالقت�صادات
امل�ستوردة للنفط و % 7.9لدول امل�رشق.
ي�سجل عجز احل�ساب اجلاري
وبذلك،
ّ
للبنان الن�سبة الثامنة الأعلى عاملي ًا
إقليميا.
والرابعة الأعلى � ً

مؤشر كلفة المعيشة

ن�رش موقع «�إك�سبات�ستان –  »Expatistanنتائج م�ؤ�رش كلفة املعي�شة لـ 269مدينة
حول العامل ،علم ًا �أن هذا امل�ؤ�رش يحت�سب على �أ�سا�س مقارنة كلفة املعي�شة يف كل
مدينة بكلفة املعي�شة يف مدينة براغ (والتي تعترب بذلك املرجع الرئي�سي مع نتيجة
 .)100ويتم تقييم كلفة املعي�شة يف مدينة معينة ا�ستناداً اىل �أ�سعار باقة من املنتجات
واخلدمات املع ّلبة حتت خانة الأغذية وال�سكن والألب�سة والنقل والعناية ال�شخ�صية
والرتفيه .وقد �أتت العا�صمة بريوت يف املرتبة اخلام�سة �إقليمي ًا ويف املركز 118
عاملي ًا يف م�ؤ�رش كلفة املعي�شة ال�صادر عن «�إك�سبات�ستان” ،م�سجل ًة نتيجة  154يف
امل�ؤ�رش.
ويف هذا الإطار� ،أتت مدينة زيوريخ – �سوي�رسا كاملدينة الأغلى يف العامل �إذ بلغ
م�ؤ�رش كلفة املعي�شة لديها  ،287تلتها مدينة كامين الكربى – جزر الكامين ،جنيف
– �سوي�رسا ،و�سان فرن�سي�سكو ،كاليفورنيا ،ونيويورك – الواليات املتحدة.

ّ
مؤشر الحر ّية اإلقتصاد ّية

احلرية
ح ّل لبنان يف املرتبة  98يف العامل واملرتبة  10يف املنطقة يف م�ؤ�شرّ
ّ
ال
إقت�صادية للعام  ،2016مع ت�سجيل نتيجة  59.5نقطة للعام  2016مقابل  59.3يف
ّ
العام .2015
على �صعي ٍد �
إقليمي ،جاء لبنان مبا�رش ًة بعد املغرب (املركز العاملي ،)85 :يف حني
ٍّ
تقدم على ك ٍّل من تون�س (املركز العاملي )114 :وم�رص (املركز العاملي )125 :واجلزائر
ّ
(املركز العاملي )154 :و�إيران (املركز العاملي.)171 :
حري ٍة عالية يف ال�سيا�سة
ال�رضيبية (النتيجة91.3 :؛ املركز
ّ
و�ص ّنف لبنان كبل ٍد ذا ّ
أخ�ص �إىل النظام
معدلٍ
العاملي ،)25 :مقابل ّ
و�سطي للعامل بلغ  .77.4يعود ذلك بال ّ
ٍّ
ن�سبي ًا يف لبنان ،مع العلم � ّأن العبء ال�رضيبي ي�ش ّكل حواىل 15.5%
ال�رضيبي املعتدل ّ
(املعدل الأق�صى ل�رضيبة الدخل يبلغ 20%
من الدخل الوطني
واملعدل الأق�صى
ّ
ّ
لل�رضيبة على �أرباح ال�رشكات يبلغ .)15%
يتميز لبنان
تطور قطاعه
ّ
.ويف التفا�صيلّ ،
بحرية التجارة (النتيجة )75.8 :ومدى ّ
إ�ستثمار
ل
ا
ة
حري
وم�ستوى
)
50
املايل (النتيجة.0 :
امل�شجعة لديه (النتيجة،)60.0 :
ّ
ّ
املعدل الو�سطي العاملي ،والبالغ  75.6و 48.6و  55.8بالتتايل.
بحيث تخطى ك ٌّل منها ّ

التنافسية العالمية

ح ّل لبنان يف املركز  101بني  138دولة يف ت�صنيف تقرير التناف�سية العاملية ل�سنة
 2016الذي �أ�صدره املنتدى االقت�صادي العاملي.
وحل لبنان يف املركز  125يف ما يتعلق باملتطلبات الأ�سا�سية للتناف�سية ،وهي
ت�شمل م�ؤ�رش امل�ؤ�س�سات ،وقد �صنف فيه لبنان يف املركز  ،119وم�ؤ�رش البنية التحتية
التي نال عنها املركز  ،117يف حني حل يف املرتبة  136عاملي ًا يف ت�صنيف البيئة
الكلية .ويف املقابل ،تراجع لبنان يف ما يتعلق بال�صحة والتعليم
الإقت�صادية
ّ
االبتدائي من املركز  30اىل املركز  52عاملي ًا مقارنة بت�صنيفه يف العام املا�ضي.
�أما بالن�سبة �إىل م�ؤ�رش «مع ِّززات الكفاية” ،فحل لبنان يف املرتبة  .72ويف التفا�صيل،
تراجع لبنان اىل املرتبة  66يف جمال التعليم العايل والتدريب ،وحل يف املرتبة 55
يف جمال كفاية �أ�سواق ال�سلع ،ويف املركز  104يف ما يتعلق بكفاية �سوق العمل،
ويف املركز 69يف ما يت�صل بتطور ال�سوق املالية ،مرتاجع ًا اىل املركز  72يف جمال
اجلهوزية التكنولوجية ،كما حل يف املرتبة  76يف ما يت�صل بحجم ال�سوق.
وتقدم لبنان اىل املرتبة  52يف ما يتعلق بالإبتكار والتطور العلمي والتكنولوجي.
ويف التفا�صيل� ،صنف لبنان يف املرتبة  50يف ما يتعلق بتطور ال�رشكات املح ّلية،
ويف املرتبة  58يف ما يتعلق بالإبتكار.
15
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إنتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة غير كافيين لمعالجة األزمة

ّ
عجاقة يطرح  3سيناريوهات إلقتصاد 2017

ي�ستقبل اللبنانيون العام اجلديد بتفا�ؤل
ق ّل نظريه مع جرعات الأمل التي �أحدثها
انتخاب العماد مي�شال ع��ون رئي�س ًا
للجمهورية وت�شكيل حكومة برئا�سة
الرئي�س �سعد احلريري ،ما �أنذر باخلروج
م��ن نفق مظلم عا�ش فيه الإقت�صاد
على مر عامني ون�صف العام� ،إذ حمل
ال�شغور الرئا�سي ت�أثريات �سلبية كثرية
حدتها �إقرتانها
على الإقت�صاد زاد من ّ
بتداعيات الأزمة ال�سورية.
ومع �إطاللة عام  ،2017تكرث الت�سا�ؤالت
�إن كان حق ًا �سيحمل معه هذه االنفراجات
االقت�صادية التي طال انتظارها؟
وم��ن دون �شك ،الأخ��ب��ار التي �رست
عن حت�سن م���ؤ��شرات اقت�صادية وعن
بدء فعلي لرحلة �شفاء الإقت�صاد فور
انتخاب رئي�س اجلمهورية وت�شكيل
احلكومة ،تبا�شري غري دقيقة �إىل حد ما.
فالإقت�صاد الذي يعاين منذ عام ،2011
لن يتعافى يف �أيام وال حتى �أ�شهر ،اذ
يتط ّلب �إ�ستقراراً �سيا�سي ًا طوي ًال ،و�إتخاذ
ق���رارات حكومية اقت�صادية جريئة،
ت�ضع قطار حماربة الف�ساد على ال�س ّكة
ومتهد لإ�صالح مايل و�إقت�صادي ناجع،
ّ
يريح امل�ستثمرين وي��دب احلركة يف
القطاعات الإقت�صادية ويع ّزز النمو.
وم��ن امل�ستبعد� ،أن يلي ع��ام 2016
ال��ذي ��ُضررُ ب خالله عمودا االقت�صاد
(اال�ستثمار واال�ستهالك) عام ًا مزدهراً
�إقت�صادي ًا ،فعام  2016وفق ًا للخبري
الإقت�صادي الربوف�سور جا�سم عجاقة
«�شهد تراجع ملحوظ لال�ستهالك يف
لبنان وذل���ك نتيجة ت���ردي الو�ضع
ال�سيا�سي ال��ذي مل يفرج اال يف نهاية
ت�رشين الأول مع انتخاب العماد عون
رئي�س ًا للجمهورية» ،ولفت اىل �أن هذا
«الرتاجع يف اال�ستهالك �رضب العمود
الثاين لالقت�صاد .فبعد �سنني من تراجع
الإ�ستثمار يف لبنان نتيجة الأزم��ة
ال�سورية وما لها من تداعيات �سلبية
على عالقات لبنان بدول اخلليج ،حافظ
املواطن اللبناين على ن�سبة ا�ستهالك
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مرتفعة �سمحت للإقت�صاد اللبناين
باحلفاظ على من��و قريب م��ن الـ% 1
وذلك بف�ضل قطاعني �أ�سا�سني :القرو�ض
امل�رصفية وحت��اوي��ل امل��غ�ترب�ين� .إال
�أن الو�ضع ال�سيا�سي امل��ت���أزم ال��ذي
عا�شه لبنان يف الأ�شهر الع�رشة الأوىل
من العام � 2016رضب ثقة امل�ستثمر
بالإقت�صاد و�أخ��ذت ال�رشكات ب�رصف
العمال (�أحيان ًا عن حق و�أحيان ًا �أخرى
عن غري وج��ه ح��ق) ما ق ّلل من قدرة
املواطن اللبناين ال�رشائية .وبالتايل
انعك�س هذا الأمر يف تراجع الإ�ستهالك».

خطر داهم

ه��ذا وي��ع��اين االقت�صاد اللبناين من
م�شاكل ال تعالج فقط ع�بر انتخاب
رئي�س �أو ت�شكيل حكومة جديدة� ،أبرزها
م�شكلة املالية العامة بعدما بلغ الدين
العام نحو  74مليار دوالر� ،أي نحو 144
 %من الناجت املحلي الإجمايل ،نتيجة
توقف عجلة االقت�صاد والهدر والف�ساد،
وي�ضاف �إىل كل ذلك غياب �أي موازنة
ُ
منذ العام  ،2005وا�ستمرار ال�رصف على
القاعدة الإثني ع�رشية.
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وكان اخلطر الداهم قد ظهرت بوادره
م��ع ت�رصيح وزي���ر امل���ال علي ح�سن
خليل ب�أن لبنان �سيواجه ا�ستحقاقات
مالية ،تتمثل يف �أق�ساط وفوائد الدين
العام ،والتي تبلغ نحو  7.5مليارات
دوالر عام  ،2017ونحو  8مليارات عام
و� ،2018أي ما ن�سبته نحو  20يف املئة
من الناجت املح ّلي الإجمايل على عامني
ُمتتاليني ،وهذا املبلغ ال ميكن ت�أمينه
�إال عرب اال�ستدانة .كما «�أن م�شكلة تراجع
ال�صادرات ال�صناعية والزراعية ب ّ��ر ًا
نتيجة ا�ستمرار احلرب ال�سورية و�إغالق
املعابر ،والنجاح املحدود جداً للت�صدير
عرب اجلو والبحر قد تكون عواقبه وخيمة
على القطاعات الإنتاجية».
لذلك وعلى ال��رغ��م م��ن �أهمية خطوة
ان��ت��خ��اب رئ��ي�����س وت�شكيل حكومة،
وم�ساهمتها �رسيع ًا يف حت�سني ن�شاط
بع�ض القطاعات� ،إال �أنها غري كافية
ملعاجلة �أزم���ات اقت�صادية تع�صف
بلبنان منذ ال��ع��ام  ،2005ومعاجلة
تداعيات احل���روب اخلارجية التي ال
ميلك لبنان �إزاءها �شيئ ًا
ويف هذا الإط��ار ،كانت الفت ًة النظرة
الت�شا�ؤمية لوكالة «فيت�ش» للت�صنيفات
االئتمانية التي اعتربت �أن املخاطر
ال تزال قائمة يف لبنان رغم انتخاب
الرئي�س و�أن االقت�صاد �سيظل حتت
�ضغط بفعل احلرب يف �سورية وال�ضعف
البالغ للمالية العامة ،واعتربت «فيت�ش»
�أن الو�ضع ال�صعب للمالية العامة،
�إذ تبلغ ن�سبة الدين  % 140من الناجت
املحلي الإجمايل �سيحد على الأرجح
م��ن امل ّ��ي��زات االقت�صادية للتطورات
ال�سيا�سية الإيجابية».

سيناريوهات محتملة

وعلى الرغم من �أن االرتباط الع�ضوي
بني االقت�صاد وال�سيا�سة يجعل عملية
التكهن مب��ا ���س��ت���ؤول �إل��ي��ه الأو���ض��اع
االقت�صادية يف عام � 2017صعبة� ،إال
�أن عدداً من ال�سيناريوهات قد حت�صل

وقد ت�ؤدي اىل ن�سب منو متفاوتة بح�سب
حدد
كل �سيناريو .ويف ه��ذا ال�سياقّ ،
عجاقة � 3سيناريوهات خمتلفة قد
تر�سم �صورة الإقت�صاد يف عام ،2017
مع ت�أكيده �أنه «يف كل الأح��وال ،ف�إن
الكيان املايل للدولة اللبنانية يف خطر
تنمية الدين العام الذي يخلقه العجز
ال�سنوي يف املوازنة .وهذا اخلطر يبقى
له �صمام �أمان �أخري هو م�رصف لبنان
ال��ذي بف�ضل هند�ساته املالية قادر
على ا�ستيعاب �صدمات مالية مثل
ا�ستحقاقات العام .»2017
ال�سيناريو ال��ت��ف��ا�ؤيل :يف ظ��ل ه��ذا
ال�سيناريو ،نفرت�ض �أن���ه مت ت�شكيل
احلكومة و�أق��ر قانون انتخابي ومتت
االنتخابات على �أ�سا�س هذا القانون .يف
هذه احلال هناك احتمال مرتفع �أن يتم
�إقرار القوانني مل�صلحة الإقت�صاد وعلى
ر�أ�سها قانون ال�رشاكة بني القطاعني
اخلا�ص وال��ع��ام ،مرا�سيم النفط ،كما
و�أع���ادة تفعيل العالقات ب�ين لبنان
ودول اخلليج .وهذا الأمر �إذا ما ح�صل
�سريفع م��ن النمو االقت�صادي اىل 6
 %لكن اال�ستحقاقات املالية للدولة
اللبنانية� ،أي ا�ستحقاقات الدين العام

يف العام  2017والبالغة  7.9مليارات
دوالر �أمريكي قد ت�أكل من هذا النمو
وجتعله بحدود الـ .% 3هذا ال�سيناريو قد
يبقى بعيد املنال نظراً لرتكيبة الن�سيج
اللبناين التي متنع التوافق ال�سيا�سي من
احل�صول ب�سهولة على ح�ساب اخلزينة
العامة.
ال�سيناريو الت�شا�ؤمي :يف ظ��ل هذا
ال�سيناريو ،نفرت�ض �أن ت�شكيل احلكومة
لن ي�أتي ب�أي نتائج عملية على الأر�ض
وذل��ك بحكم �أن ال��وزراء لي�سوا ب��وزراء
�ستعطل
�إخت�صا�ص وامل�صالح ال�سيا�سية
ّ
�آلية �أخذ القرارات يف جمل�س ال��وزراء،
مما �سيفر�ض فقدان للثقة بامل�ؤ�س�سات
الد�ستورية و�سيتم تعطيل و�شل العمل
احل��ك��وم��ي وال��ن��ي��اب��ي ع��ل��ى م��ث��ال ما
ح�صل �سابق ًا مع ف��ارق �أن على ر�أ�س
اجلمهورية رئي�س منتخب .وبالتايل لن
يتم �إق��رار قانون �إنتخابي ،مما يعني
�أن الإنتخابات النيابية �ستجري على
�أ�سا�س قانون ال�ستني� ،أي �أن هذا القانون
�سيعيد ت�شكيل نف�س هيكلية القوى
ال�سيا�سية .يف ه��ذه احل��ال��ة �ست�ستمر
القرارات الإقت�صادية قرارات جمتزئة
وبالتايل لن يتم �إقرار م�رشوع املوازنة
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و�سينفجر الدين العام .و�إذا ما �أخذنا
الإ�ستحقاقات املالية بعني الإعتبار،
هناك �إحتمال ق��وي �أن يكون النمو
م�شابه ًا �أو �أقل من ال�سنتني املا�ضيتني
– �أي �أقل من  .% 1وهذا �سيفر�ض بدون
�شك م�ؤمتر باري�س  4مل�ساعدة لبنان
على �سد �إ�ستحقاقاته املالية.
ال�سيناريو الأكرث احتما ًال :هذا ال�سيناريو
ال�سابقي
هو خليط من ال�سيناريوهني ّ
ال��ذك��ر� ،أي �أن احلكومة �ستت�ش ّكل يف
فرتة قريبة و�سيكون حلكومة الرئي�س
احل��ري��ري ق���رارات اقت�صادية جريئة
ت�سمح بدفع الزخم الإقت�صادي .لكن هذا
الزخم �سي�صطدم مب�شكلة قانون ال�ستني
الذي �ستجري على �أ�سا�سه الإنتخابات
النيابية .والأه����م يف الأم���ر ه��و �أن
احتماالت نهاية احلرب الطاحنة يف
�سورية �ست�ساعد يف تخفيف الإحتقان
الداخلي يف لبنان خ�صو�ص ًا �أن هناك
غطاء دولي ًا على لبنان وبالتحديد من
ادارة ترامب.
يف هذه احل��ال من املتوقع �أن ي�سجل
النمو الإقت�صادي ن�سب ًا ت�تراوح بني
 % 1.5و� % 2آخ��ذي��ن بعني الإعتبار
الإ�ستحقاقات املالية يف العام .2017
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مقابلة
توقع أن يحمل العهد الجديد قرارات إقتصادية جريئة للبنانيين

شقير :النهوض بلبنان يحتاج إلى قرار سياسي

ي�أبى رئي�س احتاد الغرف اللبنانية ورئي�س غرفة بريوت وجبل لبنان
يتم�سك بتفا�ؤله بالعهد اجلديد واحلكومة املنتظرة،
حممد �شقري �إال �أن
ّ
مبدي ًا كل ا�ستعداداته لو�ضع يده بيد املعنيني لأخذ لبنان اىل مكان
يتمناه اجلميع.
�إميانه بلبنان ال ميكن �أن يتغيرّ ومنه ي�ستمد �إ�رصاره لت�أكيد وجود لبنان
يف امل�ؤمترات الدولية وحت�صينه �ضد �أي ن�سيان يحد من دوره الإقت�صادي.
فوفق ًا له ال�شعب اللبناين ي�ستحق احلياة ،ويليق به �أن يعي�ش يف بلد
م�ستقر على ال�صعد ال�سيا�سية ،الأمنية واالقت�صادية كافة.
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يقر �شقري �أننا و�صلنا قبل انتخاب رئي�س
اجلمهورية اىل �شفري الهاوية و�أننا
تعدينا م�ستويات قيا�سية يف الف�ساد،
لكنه ما يلبث �أن يزرع الأمل جمدداً يف
النفو�س بقوله�« :أنا ل�ست يائ�س ًا ،الو�ضع
قد
يتح�سن ب�رسعة �إذا ح�صل اتفاق».
ّ
ويعترب «�أن عام  2016كان مبعظمه عام ًا
�صعب ًا جداً على ال�صعيد الإقت�صادي لكن
اليوم االج��واء تبدلت و�سادها التفا�ؤل
مع انتخاب رئي�س اجلمهورية مي�شال
ع��ون والتكليف ال�رسيع للرئي�س �سعد
احلريري بت�شكيل حكومة� ،إال �أننا ن�أمل
يف والدة �رسيعة للحكومة لكي تتمكن
امل�ؤ�س�سات من اال�ستفادة من مو�سم
يعول
االعياد يف �شهر كانون الأول الذي ّ
عليه الكثري كونه مي ّثل  % 25من الناجت
املحلي».
«يعول الكثري على العهد اجلديد
وقال :
ّ
متوقع ًا �أن يحمل ق��رارات �إقت�صادية
جريئة للبنانيني� ،إذ �إن كال من رئي�س
اجل��م��ه��وري��ة وال��رئ��ي�����س املكلف �سعد
احلريري ركزا على الو�ضعني الإقت�صادي
والإجتماعي يف منا�سبات خمتلفة ،كما
�أن اجلميع يدرك اننا و�صلنا اىل �شفري
الهاوية اقت�صادي ًا ،وه��ذا حت��دي��داً ما
�رسع يف �إنهاء الفراغ الرئا�سي» .ويلفت
ّ
اىل �أن «النهو�ض بالبلد يف ظل هذا
الواقع ال�صعب يحتاج اىل قرار �سيا�سي.
فاليوم هناك عدة م�شاريع قوانني مفيدة
للإقت�صاد وموجودة يف جمل�س النواب،
كما هناك ق��وان�ين حتتاج اىل �إع��ادة
لت�سهل الن�شاط الإقت�صادي».
�صياغة ّ
ويو�ضح �أن «ع��م��ر احلكومة الق�صري
ال يعني ع��دم فاعليتها ،فهي ق��ادرة
على �إعطاء جرعات كبرية من الأم��ل
بامل�ستقبل عرب اتخاذ عدة قرارات منها
احلد من امل�ؤ�س�سات غري ال�رشعية وتنظيم
العمالة غري اللبنانية و�إق��رار املوازنة
العامة وقانون ال�رشاكة بني القطاعني
العام واخلا�ص وكذلك مرا�سيم النفط
والغاز «.

أزمة قاسية

وي�ؤكد �شقري «�أن ال �إح�صاءات عن عدد
امل�ؤ�س�سات التي �أقفلت بفعل الأزم��ة،
لكن ميكن اجلزم من خالل ما عاي�شناه
�أن ع��دده��ا ك��ب�ير» ،ويك�شف «�أن هذه
امل�ؤ�س�سات ال ترتكز يف قطاع معني �إذ �إن
كل القطاعات الإقت�صادية عانت ب�شدة
خالل هذه الأزمة التي تعد �إحدى �أق�سى
الأزمات يف تاريخ لبنان حيث عاي�شت
القطاعات تراجع ًا يف عملها على مدى 5
�سنوات متتالية».
ويف رد على �س�ؤال حول تداعيات الأزمة
ال�سورية على الإقت�صاد ،ي�شدد �شقري
على «�أن��ه ال ميكن للبنانيني �أن يقفوا
يائ�سني �أم��ام الأزم��ة ال�سورية التي قد
وي�شدد على
متتد ل�سنوات ال �سمح اهلل»،
ّ
« �أن ما يعانيه الإقت�صاد اللبناين اليوم
لي�س بفعل الأزم��ة ال�سورية بل نتيجة
تداعيات الفراغ الرئا�سي� ،إذ �ساهمت
التوترات ال�سيا�سية يف انقطاع ال�سياح
اخلليجيني� ،أما امل�ستثمرين فقد �أحجموا
عن الإ�ستثمار يف لبنان نتيجة اىل هذه
الظروف م�ضاف اليها �سيا�سات �رضيبية
خاطئة ،وهذه �أمور وب�إمكاننا معاجلتها
والنهو�ض ب�إقت�صادنا».
وي��دع��و اىل «ن�سيان معاناة املا�ضي
وال��ت��ح�� ّل��ي ب��ال��ت��ف��ا�ؤل يف ال��ن��ظ��ر �إىل
امل�ستقبل ،وت�صديق وجود قرار �سيا�سي
من �ش�أنه النهو�ض بلبنان» ،ويك�شف �أنه
«�إذا تع ّذر تو ّفر هذا القرار� ،سي�صبح الواقع
االقت�صادي واالجتماعي �أ�سو�أ ولكن هذه
متفرجني فهم
املرة اللبنانيني لن يقفوا ّ
خ�رسوا الكثري ،وما ر�أيناه من حتركات
يف ال�����ش��ارع وال��ر���س��ائ��ل ال��ت��ي حملتها
الإنتخابات البلدية للقوى ال�سيا�سية خري
دليل على ذلك».

دور الهيئات

وعن دور الهيئات يف حماية الإقت�صاد
و�أخذ الأمور يف الإجتاه ال�صحيح ،يو�ضح
�شقري «�أن دور الهيئات هو و�ضع الواقع
الإقت�صادي �أم��ام املعنيني باحلقائق
والأرقام ،وهي ال ت�ستطيع �إ�صدار قوانني
وقرارت كون هذه مهمة جمل�سي الوزراء
والنواب».
و�إذ يعترب �أن «الهيئات االقت�صادية
عملت خالل �سنوات الأزم��ة للإ�ضاءة

على امللف الإقت�صادي الذي كان من�سي ًا
م��ن احلكومتني الأخ�ي�رت�ي�ن» ،يتمنى
�أن «يكون يف ال��ف�ترات املقبلة �رشاكة
للقطاع اخلا�ص مع احلكومة �إذ �إن هذه
ال�رشاكة قادرة فعلي ًا على حتقيق منو يف
الإقت�صاد و�إعادته اىل �شاطئ الأمان».
وعن اجلهود التي قام بها لتو�سيع الآفاق
امام االقت�صاد اللبناين يف اخلارج ،ي�ؤكد
�أن «اننا �سن�ستمر بامل�شاركة يف امل�ؤمترات
واملعار�ض الدولية الكبرية لتقول للعامل
�إن لبنان م��وج��ود ،كما كانا نفعل يف
املا�ضي و�سنبقى كذلك يف امل�ستقبل» ،اال
انه ك�شف عن �أنه «�سيعمل يف عام 2017
على دع��وة العامل اىل لبنان عرب �إقامة
معار�ض وم�ؤمترات على ار�ض الوطن».

محاربة الفساد

ويف رد على �س�ؤال حول قدرة الإقت�صاد
اللبناين على �إعادة الإنطالق بعد مكوثه
يف مربع من التداعيات ال�سلبية على مدى
�أك�ثر من عامني ،يرى �شقري ان «العهد
اجلديد ال ميلك ع�صا �سحرية ملعاجلة
امل�شاكل و�إع��ادة النهو�ض بالإقت�صاد
وبالتايل من ال����ضروري وج��ود اتفاق
�سيا�سي على كثري من املوا�ضيع و�أبرزها
حماربة الف�ساد الذي زاد ا�ستفحاله ب�شكل
خطر بعد عام . »2010
وعن اال�ستغناء عن العمال اللبنانيني
وا�ستبدالهم بالعمالة االجنبية ال�سيما
من النازحني ال�سوريني ،يقول �شقري :
«هناك الكثري من امل�ؤ�س�سات يف ظل
الفو�ضى املوجودة وال�ضغوط الكبرية
التي تواجهها� ،سلكت طرق ًا غري �رشعية
ل�ضمان �إ�ستمراريتها عرب توظيف غري
لبنانيني ،كما ان ه��ن��اك الكثري من
امل�ؤ�س�سات غري ال�رشعية التي مت ان�شاءها
يف لبنان وتزاحم امل�ؤ�س�سات اللبنانية،
وهذا الأمر ينذر مب�شكلة كبرية قد تنفجر
يف وجه العهد اجلديد �إذا مل ُيتخذ قرار
�سيا�سي باقفال امل�ؤ�س�سات غري ال�رشعية
واقرار قانون يحدد لل�رشكات اللبنانية
ن�سبة توظيف معينة من غري اللبنانيني،
ف�لا ي��ج��وز ال��ي��وم �أن ي��ك��ون  % 37من
موظفي القطاع ال�صناعي و % 96من
القطاع الزراعي من غري اللبنانيني».
يظن �أحد �أن حماربة الف�ساد
ويقول« :ال نّ
�أمر م�ستحيل �أو �صعب حتى ،فاملكننة
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ق���ادرة على حم��ارب��ة الف�ساد وت�رسيع
وترية العمل عرب ت�سهيل �أمور املواطنني.
و�أنا �أتكلم انطالق ًا من جتربة ع�شناها يف
غرفة بريوت وجبل لبنان ،حيث طبقنا
املكننة وال�شفافية ومتك ّنا من ت�سهيل
�أم��ور املنت�سبني اىل حد كبري .مل تكن
�سحرية يف الغرفة بل كنا
لدينا ع�صا
ّ
منلك القرار .وبر�أيي �إن كل م�ؤ�س�سات
والتح�سن �إذا كان
للتطور
الدولة قابلة
ّ
ّ
هناك قرار بذلك».
ويف رد على �س�ؤال حول �إمكانية حماربة
الف�ساد يف ظل بقاء القوى ال�سيا�سية
نف�سها يف احلكم ،ي�شري اىل �أنه «يف عام
 2010كان الف�ساد موجوداً لكن بن�سب
حم��ددة ،واالم��ور كانت ت�سري مع وجود
حكومة فاعلة وغياب ن�سب �شغور كبرية
يف الدولة ،لكن مع احلكومتني االخريتني
وارتفاع من�سوب ال�رصاعات ال�سيا�سية
وال��ف��راغ الرئا�سي ه��ذا الو�ضع او�صل
م�ؤ�س�سات الدولة اىل حال الإنهيار ،ما
جعل لبنان يبلغ م�ستويات قيا�سية يف
الف�ساد �إذ وفق ًا لتقديرات البنك الدويل
تخ�رس الدولة  % 37.5من دخلها ب�سببه».

العالقات الخليجية

وي�شري �شقري �إىل �أن «املقاطعة اخلليجية
للبنان � ّأدت اىل تراجع الإقت�صاد ب�شكل
ك��ب�ير» ،وي���أم��ل «�أن ت��ع��ود ال��ع�لاق��ات
اللبنانية  -اخلليجية اىل �سابق عهدها
حيث �إنها مهمة اىل حد كبري للإقت�صاد،
ف��ازده��ار قطاعات كثرية كال�سياحة
وال��ت�����ص��دي��ر وال��ع��ق��ارات� ،إ���ض��اف��ة اىل
التحويالت اىل لبنان وحركة الإ�ستثمار
مرتبط بقوة بهذه العالقات ومتانتها».
وي�شدد على «�أن عودة امل�ستثمرين اىل
ّ
لبنان لن تكون �رسيعة ،فامل�ستثمر يختلف
اختالف ًا تام ًا عن ال�سائح .فمن دون
�شك ،ال�سياح يحبون لبنان و�سيعودون
�رسيع ًا لزيارته ولكن امل�ستثمر ال يتكلم
اال بلغة العقل والأرق���ام التي تظهرها
يرتوى بانتظار عام
الدرا�سات .كما �أنه ّ
من اال�ستقرار الأمني وال�سيا�سي ويهتم
اىل حد كبري باال�ستقرار يف الت�رشيع
وفاعلية دور الق�ضاء».
م�شدداً على دور القطاع
ويختم �شقري
ّ
اخلا�ص معترباً «�أنه مادام هناك قطاع
خا�ص لبنان �سيبقى».
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مقابلة
ع ّبر عن إيمانه العميق بطرابلس كرافعة لإلقتصاد الوطني

دبوسي :إصالح المالية العامة أبرز التحديات

ي�ستطيع الرا�صد واملتابع ملختلف �أن�شطة غرفة طرابل�س ولبنان
ال�شمايل �أن يتلم�س الدور الإيجابي الفاعل لك�رس حال اجلمود
امل�ستحكم يف دورة احلياة الإقت�صادية والإجتماعية ملنطقة لبنانية
ال تزال تتطلع ب�أمل اىل م�ستقبل واعد .وي�أتي هذا احلراك الديناميكي
امل�ستمر واملتوا�صل الذي ميتد اىل �أكرث من � 5سنوات خلت ليعطي
داللة على الدور الريادي الذي ت�ضطلع به �أم امل�ؤ�س�سات الإقت�صادية
يف املنطقة وهو عنوان جلهود مكثفة وحثيثة تهدف اىل تعزيز
مناخات النهو�ض الإقت�صادي وتوفري الأمن الإجتماعي وبلورة
�صيغة لإقت�صاد ي�ستطيع مواجهة حتديات الإمناء والإ�ستثمار يف
ظل عمل د�ؤوب لإظهار امليزات التفا�ضلية التي متتاز بها مدينة
طرابل�س وت�سليط ال�ضوء على مكامن القوة فيها لإدراجها على
خارطة النهو�ض بالإقت�صاد الوطني والدور الواعد على �صعيد �إعادة
الإعمار والبناء لبلدان اجلوار العربي حينما تنتهي حروبها القاتلة.
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MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد  158كانون الأول  -كانون الثاني 2017

24

وفق ًا لرئي�س غرفة التجارة وال�صناعة
والزراعة يف طرابل�س ولبنان ال�شمايل
توفيق دبو�سي« ،تبذل غرفة طرابل�س
ول��ب��ن��ان ال�����ش��م��ايل ،ويف �سبيل العمل
على ك�رس ح��ال ال��رك��ود امل�ستحكم يف
دورة احلياة الإقت�صادية والإجتماعية
ملنطقة لبنانية ال ت��زال تن�شد الإمن��اء
ال�شامل ،جهوداً مكثفة وحثيثة تهدف
اىل تعزيز مناخات النهو�ض الإقت�صادي
وتوفري الأم��ن الإجتماعي ،بالإ�ستناد
اىل حر�صها ال�شديد على �إظهار امليزات
التفا�ضلية ال��ت��ي مت��ت��از ب��ه��ا مدينة
طرابل�س واملناطق ال�شمالية وهي حوافز
جاذبة ملختلف امل�شاريع الإ�ستثمارية
والإمن���ائ���ي���ة ،ب���إع��ت��ب��اره��ا حا�ضنة
لقطاعات وم��راف��ق وم�ؤ�س�سات عامة
وخا�صة ت�شكل بتكاملها الع�صب احليوي
لن�شاط ال ميكن لغرفة طرابل�س وال�شمال
�أن ت�ستكني معه» .ولفت �إىل �أن «الغرفة
ت�ضع ن�صب �أعينها �أو ًال و�أخ�يراً الدفاع
عن امل�صالح العليا للقطاع اخلا�ص الذي
ي�ستظل احلوافز والت�سهيالت وهو الرافعة
امل��ح��رك��ة لإقت�صاد ين�شد الإ�ستقرار
واملنعة والت�ألق ،وتعرب عن قناعتها
الرا�سخة بانها ال تريد «�إمناءاً متوازن ًا»
وال حتى «�إنفاق ًا متوازن ًا» بقدر ما تريده
�إمن���اءاً �إقت�صادي ًا و�إجتماعي ًا �شام ًال
ومتكام ًال ،ي�أخذ بعني الإعتبار ا�ستثمار
مواطن القوة ملدينة طرابل�س».

أهمية استراتيجية

و�إذ �أكد دبو�سي «الأهمية الإ�سرتاتيجية
لطرابل�س وملرافقها الإقت�صادية ،و�إميانه
العميق بها كرافعة للإقت�صاد الوطني
وبنية �أ�سا�سية لإقت�صاد �آمن وم�ستقر»،
ق��ال« :ه��ذه الرافعة ال نقدمها ل�رشكاء
الوطن وح�سب و�إمنا للبلد ال�شقيق املجاور
�سورية وعربها اىل بلدان العمق العربي،
لأن احل��روب مهما دام��ت �ستنتهي يف
الوقت الذي تنتهي به و�أن �إعادة البناء
والإع��م��ار لهذا البلد امل��ج��اور �ستكون
بوابتها طرابل�س يف امل�ستقبل الواعد».

و�أع��ل��ن �أن «غرفة طرابل�س تعمل على
�إع��ادة الإعتبار اىل طرابل�س القدمية �إذ
يعترب احلفاظ على �أ�صالتها وتراثها
حتدي ًا حقيقي ًا كان يحول دون��ه غياب
العنا�رص الب�رشية املتخ�ص�صة ،و�ضعف
الإم��ك��ان��ي��ات امل��ادي��ة لتوفري نفقات
الرتميم .مم��ا جعل ه��ذا ال��واق��ع ي�شكل
حافزاً هام ًا يف ��ضرورة ملحة لإطالق
ور���ش��ة ر�سمية لت�أهيل �أ���س��واق مدينة
طرابل�س القدمية بهدف �إع��ادة احليوية
اىل احلركة التجارية وال�سياحية �إليها
بعد زمن طويل من عدم االهتمام بها،
وت�شكل بدورها عام ًال �إيجابي ًا يتغلب
على الطابع ال�سلبي امل�ت�ردي للرتاث
الثقايف يف املدينة عرب �إ�ستثمار القدرات
الوطنية كاملهارات يف الرتميم والإدارة
و�إ�رشاك املخت�صني يف �أعمال التخطيط
واتخاذ القرار الذي يتفاعل مع تكامل
دور الوزارات وامل�ؤ�س�سات املعنية على
�صعيد القطاع العام و�إ��ش�راك القطاع
اخلا�ص وتعزيز ال�رشاكة اال�سرتاتيجية
بني القطاعني يف هذا املجال».
و�أ�شار اىل �أنه «يف �إطار عملها على البعد
التعليمي التدريبي على املهارات ملواجهة
ظاهرة الت�رسب املدر�سي ،قامت غرفة
طرابل�س يف عام  2016بتوفري �سبل دعم
قطاع املفرو�شات وال�صناعات اخل�شبية
واحلرفية ،وتر�سيخ قواعد �إعتماد جمل�س
احلرف العاملي طرابل�س مدينة للحرف
الرتاثية يف م��ا يتعلق بتجويد العمل
احلريف والنهو�ض بالقطاعات احلرفية
لزيادة الوعي لدى خمتلف ال�رشائح بقيم
احلرف ،تنظيم دورات تدريبية يف مركز
التعليم والتدريب والتطوير والت�أهيل
و�صقل املهارات املهنية ،دعم ت�أ�سي�س
و�إحت�ضان امل�شاريع املتناهية ال�صغر
وال�صغرية واملتو�سطة».
ول��ف��ت �إىل �أن «ال��غ��رف��ة تابعت تقدمي
ال��ت�����س��ه��ي�لات امل��م��ك��ن��ة ل��ل��م�����ص��دري��ن
اللبنانيني وتعزيز القدرات الإنتاجية
لدى املزارعني ،يف ظل مت�سك خمتربات
مراقبة اجلودة خيار امل�شاركة يف توفري
ال�صحة العامة».

تطوير المرافق

ولفت دبو�سي اىل �أن «الغرفة يف عام
 2016وا���ص��ل��ت ال��وق��وف اىل جانب

يعتبر خطاب القسم وثيقة
أساسية تشكل المنطلقات
اإلنمائية للنهوض بلبنان
م�����س�يرة ت�أ�سي�س وت��ط��وي��ر وحت��دي��ث
امل��راف��ق وامل���ؤ���س�����س��ات ال��ع��ام��ة حيث
وقعت بروتوكول تعاون مع املنطقة
الإق��ت�����ص��ادي��ة اخل��ا���ص��ة يف طرابل�س
وه��و من �أه��م امل�شاريع الإ�ستثمارية
امل���ع���ا��ص�رة ال��ت��ي ت���ؤ���س�����س ل����دورة
�إقت�صادية وطنية متكاملة» .وق��ال:
«�أدت غرفتنا دوراً �أ�سا�سي ًا يف �إع��داد
م�سودة الت�رشيعات العائدة للمنطقة
الإق��ت�����ص��ادي��ة ب���إع��ت��ب��اره��ا م�رشوع ًا
للإ�ستثمار متحرراً من كل الت�رشيعات
التقليدية وال��روت��ي��ن��ي��ة .فاملنطقة
الإقت�صادية اخلا�صة يف طرابل�س هو
م�رشوع �إ�ستثماري لبناين عربي دويل
وهو يفتح املجاالت وا�سعة �أمام حركة
النهو�ض بالإقت�صاد الوطني والدفع
بطرابل�س قدم ًا اىل الأمام وو�ضعها على
خارطة الإ�ستثمار املنتج وهذه القناعة
الرا�سخة هي التي حملت غرفة طرابل�س
على و�ضع جمل�س �إدارتها بت�رصف هذا
امل����شروع الإقت�صادي الكبري مكتب ًا
خ��ا���ص�� ًا مب�ساحة  550م�ت�راً مربع ًا
ملدة �سنتني ودون �أي مقابل وتغطية
نفقات تتطلبها عملية �إنطالقة العمل
فيه ،وتعيني خبري يف �ش�ؤون املناطق
الإقت�صادية اخلا�صة مت و�ضعه بت�رصف
م�رشوع املنطقة .كما �أعطت منوذج ًا
وا���ض��ح�� ًا ع��ن �أهمية ت��ع��اون القطاع
العام مع القطاع اخلا�ص يف �إط�لاق
برامج الإمن��اء واال�ستثمار والنهو�ض
االقت�صادي اللبناين».
و�أعلن «�أن الغرفة قامت ب�إعادة ت�أهيل
مرف�أ طرابل�س وجتديد بنيته وحتديث
دوره يف تن�شيط حركة التجارة واملالحة
البحرية حيث بات ب�إمكانه �أن ي�ؤدي
دوراً على �صعيد حركة املالحة التجارية
املعا�رصة كيف ال ،وقد بات له ر�صيف
للحاويات مت �إن��ه��ا�ؤه وهو ميتد بطول
 600مرت وبعمق  15مرتاً ون�صف املرت
وي�صل يف امل�ستقبل القريب اىل عمق
 17م�تراً الأم��ر الذي �سيعزز من حركة
احلاويات �سنوي ًا ب�شكل مت�صاعد وي�ؤمن
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املزيد من امل��وارد واملداخيل املالية
لهذا املرفق البحري كما �سيكون ب�إمكان
م��رف���أ طرابل�س يف غ�ضون ال�سنوات
اخلم�س �أو ال�ست املقبلة امل�ساهمة يف
مت��وي��ل امل��دي��ن��ة على خمتلف ال�صعد
الإمنائية ،كما �ستوفر جهوزية مرف�أ
طرابل�س اللوج�ستية  3000فر�صة عمل».

نقاط قوة

كما �أعلن دبو�سي «�أن غرفة طرابل�س
قامت ب���إط�لاق ور�شة تطوير وت�أهيل
وترميم وجت��دي��د بنية معر�ض ر�شيد
ك��رام��ي ال���دويل وحت��دي��ث ت�رشيعاته،
ووقعت بروتوكول تعاون مع هيئة �إدارة
قطاع البرتول يف لبنان ،الذي �أتى �ضمن
�إط��ار �إل��ق��اء ال�ضوء على مكامن نقاط
القوة الإ�سرتاتيجية التي حتت�ضنها مدينة
طرابل�س و�أهمها هي ال�ثروة النفطية
كرثوة �إقت�صادية و�إمنائية واعدة والتي
ت�شكل قيمة م�ضافة يف دورة حياتنا
الإقت�صادية والإجتماعية».
وك�شف �أن «الغرفة عملت على تنمية
القطاع ال�سياحي يف طرابل�س ولبنان
ال�شمايل �أي ت�أهيل املعامل التاريخية
واملراكز الأثرية و�أحياء طرابل�س القدمية
�إ�ضافة اىل و�ضع خطة ترويج �سياحي
متكامل ملختلف امل��ن��اط��ق اجلبلية
والريفية ال�شمالية املحيطة مبدينة
طرابل�س وو�ضعها على جدول الإهتمام
ال�سياحي مل��ا لهذا القطاع م��ن قيمة
ان�سانية وح�ضارية هامة م��ن خالل
تنوعه الفريد».
و�أ�شار اىل �أنه «وعلى امل�ستوى الدويل،
�أ�ضحت طرابل�س مق�صد املجتمع الدويل
منذ �أن مت ت�سليط ال�ضوء على ال��دور
املرتقب ملدينة طرابل�س عا�صمة لبنان
ال�شمايل يف �إعادة �إعمار بلدان اجلوار
العربي (�سورية والعراق) ،وبد�أت وفود
دبلوما�سية وقن�صلية و�إقت�صادية
ومالية دولية ووكاالت متخ�ص�صة يف
هيئة الأمم املتحدة تلتقي معنا لتجري
مباحثات ا�ستثنائية غري م�سبوقة حول
«مكانة» طرابل�س عا�صمة ال�شمال
اللبناين الإ�سرتاتيجية و«دوره����ا»
كـ»رافعة» للإقت�صاد اللبناين و«من�صة»
لإعادة �إعمار �سورية والعراق يف الوقت
الذي تنتهي فيه �أحداثها اجل�سام».
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مقابلة
تطلعات عام 2017

ويف رد على �س�ؤال حول خطة عمل غرفة
طرابل�س ولبنان ال�شمايل لعام ،2017
قال« :نحن يف احلقيقة �سقف طموحاتنا
ال ح��دود له وغرفة طرابل�س �ستتابع
م�سريتها امل�ستمرة يف �إع��داد امللفات
الإمنائية والإم�ساك بها بثبات وثقة
عالية وب�رشاكة مع كل اجلهات املعنية
يف القطاعني العام واخل��ا���ص لتوفري
بيئة م�ستقرة و�آمنة لأن البناء وتطوير
احلياة الإقت�صادية والإجتماعية ال
ميكن �أن يتحقق �إال يف ظ��ل عوامل
م�ساعدة على النمو والتقدم والإزدهار،
و�أن��ن��ا مدينني ملدينتنا ومنطقتنا
العريقتني يف التاريخ �أن يكون لهما
دوراً �إ�سرتاتيجي ًا لي�س يف بنية الإقت�صاد
الوطني وح�سب و�إمنا على نطاق حتولها
اىل قاعدة تنطلق منها م�شاريع وخطط
�إعادة �إعمار بلدان اجلوار العربي وب�شكل
حموري �سورية والعراق».
�شدد على �أن «حتركات وم�شاريع
و�إذ ّ
غرفة طرابل�س ت�ستجيب دائم ًا للتطلعات
الوطنية امل�رشوعة يف حتقيق النهو�ض
الإقت�صادي والتقدم الإجتماعي من
�أج��ل غد �أف�ضل و�آم��ن وم�ستقر» ،ك�شف
�أن «لغرفة طرابل�س تطلع ًا م�ستقبلي ًا يف
العمل على تقدمي الدعم لكل مرفق �إمنائي
حيوي حتتاجه املنطقة ،وال مثيل له على
خارطة الإمناء الإقت�صادي اللبناين».

اقتصاد 2016

و�أ���ش��ار دبو�سي يف �إط���ار حديثه عن
�إقت�صاد ع��ام � 2016إىل �أن «حركة
الإقت�صاد اللبناين منذ مطلع العام
 2016مل تكن حيوية وال �سيما �أن
ع���دداً ك��ب�يراً م��ن اخل�ب�راء املتابعني
لدى امل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة املحلية
والدولية وجدت �أن االقت�صاد اللبناين
مر يف الأ�شهر اخلم�سة الأوىل من العام
اجل��اري ب�أ�صعب مرحلة يف تاريخه
الإقت�صادي احلديث ،حيث ك�شفت هذه
امل�ؤ�س�سات �أن قطاعات االقت�صاد
احلقيقي ،وال �سيما ما كان ُيعرف منها
بـ»املثلث الذهبي» لالقت�صاد احلقيقي،
�أي اال�ستثمارات وال�صادرات وال�سياحة
وق��د �سجلت ت��راج��ع�� ًا بن�سب كبرية،
فبات لزام ًا الإنكباب على �إعداد خطة
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المؤشرات السلبية تحتم
علينا استثمار مواطن القوة
والقدرات لتحفيز النمو
اإلقتصادي وتخفيض اإلختناق
اإلجتماعي
متكاملة لتحقيق النهو�ض املطلوب
على كل امل�ستويات لأن هناك الكثري
من املخاطر والتحديات التي ال تزال
حميطة بنا».
ويف ح�ين اعترب «�أن خطاب الق�سم
لفخامة رئي�س اجلمهورية العماد
مي�شال عون هو الوثيقة الأ�سا�سية التي
ت�شكل املنطلقات الإمنائية للنهو�ض
بلبنان على امل�ستويات االقت�صادية
واالجتماعية كافة وه��ي م�س�ؤولية
وط��ن��ي��ة» ،ع�ّب�رّ ع��ن ثقته «�أن رئي�س
اجلمهورية �سيتحملها بجدارة متناهية
�إذ �إن��ه��ا ول��ي��دة تطلعاته اىل حتقيق
الإ�ستقرار الإقت�صادي والإجتماعي».
وق�����ال« :الأو�����ض����اع االق��ت�����ص��ادي��ة
واالجتماعية وامل��ال��ي��ة والإمن��ائ��ي��ة
وال�صحية والبيئية وال�ترب��وي��ة متر
ب���أزم��ات متالحقة ،ال بل متوا�صلة،
لأ�سباب عدة خارجية وداخلية .و�إذا
كانت الأ�سباب اخلارجية عا�صي ًة علينا
احلد من �آثارها كما
وال ن�ستطيع �سوى ّ
قال الرئي�س مي�شال عون يف خطاب
الق�سم ،ف���إن الداخلية منها تفر�ض
علينا نهج ًا تغيريي ًا ملعاجلتها ،يبد�أ
إ�صالح اقت�صادي يقوم على التخطيط
ب�
ٍ
والتن�سيق ب�ين ال�����وزارات ،وخمتلف
�إدارات الدولة� ،إذ ال ميكن �أن ن�ستمر
من دون خطة اقت�صادية �شاملة مبنية
على خطط قطاعية؛ فالدولة من دون
تخطيط ال ي�ستقيم بنا�ؤها ،والدولة من
دون جمتمع مدين ال ميكن بنا�ؤها ،و�إن
م�شاريع
ا�ستثمار املوارد الطبيعية يف
َ
منتجة ي�ؤ�س�س لتكبري حجم اقت�صاد
حر قائم على املبادرة الفردية وعلى
�إ��ش�راك القطاع اخل��ا���ص م��ع القطاع
ال��ع��ام ،وذل��ك من �ضمن ر�ؤي��ة مالية
هادفة ومتطورة ،كما �أن اال�ستثمار
يف املوارد الب�رشية ،وب�شكل خا�ص يف
قطاع الرتبية والتعليم واملعرفة ،ي�سهم
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يف بناء �أجيال يعول عليها ل�ضمان
م�ستقبل لبنان الذي نطمح مع فخامته
اليه ،حيث �إن غنى لبنان الأ�سا�سي هو
يف �إن�سانه املنت�رش يف كل بقاع العامل،
هذا الإن�سان الذي ندين له با�ستمرارية
ر�سالة لبنان ون�رشها ،كما يف �إن�سانه
املقيم ال��ذي م��ن حقه �أن يعي�ش يف
بيئة �سيا�سية �سليمة ويف بيئة طبيعية
نظيفة».

تحديات العهد

واع��ت�بر دبو�سي «�أن �أب���رز ال�ش�ؤون
االقت�صادية �أو التحديات التي يجب
على العهد الرئا�سي اجلديد �إيالءها
اهتمام ًا خا�ص ًا هي عملية �إ�صالح
املالية العامة و��ضرورة العمل على
جلم العجز املتفاقم خ�صو�ص ًا �أن الدين
العام ال ميكن جلمه من دون زيادة منو
الناجت املحلي ومواجهة م�ستلزمات
اال���ص�لاح ك��اف��ة مب��ا فيها مكافحة
الف�ساد وتو�سيع �صالحيات التفتي�ش
وو����ض���ع ن��ظ��ام م��وح��د للتقدميات
االجتماعية ،بالإ�ضافة اىل الإجراءات
ال�رضورية كافة ل�ضبط االنفاق وتفعيل
اجل��ب��اي��ة» .ول��ف��ت اىل «�أن املهمات
املطلوبة مت�شعبة وكثيفة وه��ي يف
املجاالت الإقت�صادية والإجتماعية
والتنموية واملالية والإداري����ة ،كما
�أن عملية الإ���ص�لاح البنيوي تتطلب
ور�شة �إداري��ة قادرة على و�ضع خطط
مل��واج��ه��ة االه��ت��راء وحت�����س�ين �أداء
و�شدد على «�أن
امل�ؤ�س�سات العامة.».
ّ
ال�سيا�سة الإجتماعية بكل �أوجهها
امل��ت��ع��ددة م��ث��ال :البطالة ،التقاعد،
التعليم ،ال�صحة ،النقل ،ال�سكن،ال�ضمان
الإجتماعي ،بحاجة �إىل �إع��ادة نظر
ل���درء �أخ��ط��ار التهمي�ش ،ال�سيا�سة
الإقت�صادية الفعالة هي تلك التي تتجه
نحو القطاعات الإنتاجية ويتم العمل
على زيادة القدرة النتاف�سية للإقت�صاد
عامة ،خ�صو�ص ًا �أن امل�ؤ�رشات ال�سلبية
حتتم العمل ب�شكل متوازن على �ضبط
الإن��زالق الناجت من الإهمال ،وعلينا
ا�ستثمار م��واط��ن ال��ق��وة وال��ق��درات
والطاقات والإمكانيات التي ميتلكها
لبنان لتحفيز النمو الإقت�صادي ويقلل
من الإختناق الإجتماعي».

مقابلة
ايدال  15 ..عام ًا في دعم المستثمرين

عيتاني :ال خوف على اقتصاد لبنان
كان للم�ؤ�س�سة العامة لت�شجيع اال�ستثمارات (�إيدال)،
منذ ت�أ�سي�سها وحتى تاريخنا هذا ،دور حموري يف
الرتويج للمناخ الإ�ستثماري يف لبنان وتعزيزه من
خالل م�ساندة امل�ستثمرين وت�سهيل عملهم وذلك
عرب �سلة من اخلدمات واحلوافز تبد�أ من ا�ستطالع
فر�ص اال�ستثمار يف لبنان وت�أمني املعلومات
االقت�صادية والتجارية وال�صناعية و�سواها التي
ت�ساعد امل�ستثمرين يف لبنان واخلارج على توظيف
اموالهم يف القطاعات الإنتاجية ،وال تنتهي عند
منحهم احلوافز واالعفاءات الالزمة.
على مدى  15عام ًا ،وبف�ضل العمل الد�ؤوب الذي قامت به على
امل�ستويني املحلي والدويل ،حافظت ايدال على مكانتها كمق�ص ٍد
رائد لتزويد امل�ستثمرين باحلوافز والت�سهيالت التي ت�ساعدهم يف
عملية ت�أ�سي�س م�شاريع جديدة �أو تو�سيع م�شاريع قائمة .ووفق ًا
لرئي�س جمل�س �إدارة ايدال املهند�س نبيل عيتاين «منذ ت�أ�سي�سها
يف العام  ،2001منحت �إيدال  50م�رشوعا احلوافز والت�سهيالت
املن�صو�ص عنها يف القانون بقيمة ا�ستثمارية تخطت  1,7مليار
دوالر �أمريكي ،ووفرت �أكرث من � 7آالف فر�صة عمل مبا�رشة و10
�آالف فر�صة عمل غري مبا�رشة ف�ساهمت بفعالية يف التنمية
االقت�صادية – االجتماعية للبالد ويف زيادة جاذبية املناخ
اال�ستثماري».
و�شدد عيتاين على انه «على رغم الأحداث التي ال تزال تع�صف
باملنطقة ،بقي لبنان حمافظا على ا�ستقراره النقدي واملايل
وال�سيا�سي والإجتماعي ،ما منحه فر�صا لتحقيق م�ستويات
جيدة من النمو االقت�صادي ومن ا�ستقطاب اال�ستثمار الأجنبي
املبا�رش» .واعلن ان��ه يف «ع��ام  2001ك��ان حجم الإ�ستثمار
الأجنبي الوافد اىل لبنان يقارب  250مليون دوالر يف العام،
اال �إنه ت�ضاعف مرات عديدة لي�صل �إىل  3,2مليار يف العام
 ،2015علما ان العام  2010كان عام الذروة حيث �سجل لبنان
ما جمموعه  5مليارات دوالر» .واعترب ان «اال�ستثمار الأجنبي
املبا�رش الوافد �إىل لبنان والذي ي�سجل  6,7يف املئة من الناجت
املحلي الإجمايل ،ي�ؤكد مناعة اقت�صاد لبنان والأ�س�س البنيوية
القوية التي يتمتع بها».

استقطاب المستثمرين المغتربين

ويف رد على �س�ؤال حول عمل �إي��دال يف �إط��ار تعزيز عالقة
املغرتبني مع وطنهم ،لفت عيتاين اىل ان «ايدال» تعمل جاهدة
من �أجل بناء ا�سرتاتيجية حملية جلذب ا�ستثمارات املغرتبني
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املبا�رشة من جهة ،وزي��ادة فعالية الرابط االقت�صادي بني
لبنان املقيم ولبنان املغرتب من جهة �أخ��رى» .واعلن ان
«اي���دال ،وقعت يف ه��ذا الإط���ار ،مذكرة تفاهم مع الإحت��اد
الأوروب���ي عرب برنامج  MIEUXال��ذي يعمل على تقدمي
امل�شورة واخل�برات الفنية والتقنية يف مو�ضوع الربط بني
االغرتاب والتنمية املحلية».
و�شدد على ان «مو�ضوع املغرتبني الذي يكت�سب �أهمية كبرية،
خ�صو�ص ًا ملا ي�شهده من تنظيم للعديد من الن�شاطات على
ال�صعيد املحلي والإقليمي والعاملي و�آخرها م�ؤمتر الطاقة
االغرتابية يف الربازيل ،يدفع ايدال يف اجتاه بناء ا�سرتاتيجية
وطنية لإدارة ملف االغرتاب و�صياغة �سيا�سة موحدة و�شاملة
لتعزيز رواب��ط الأعمال بني البلد الأم وبلد املق�صد .فالدور
الذي يلعبه املغرتبون يف االقت�صاد كبري جداً �إن على �صعيد
اال�ستثمار وال��ت��ب��ادل التجاري �أو على �صعيد التحويالت
ي�صب �إيجاب ًا يف م�صلحة التنمية ال�شاملة».
النقدية وال��ذي
ّ
وك�شف ان «اخلطوات العملية التي تقوم بها اي��دال ،تت�ضمن
حث ال�رشكات الأجنبية
العمل على اكرث من م�ستوى من اجل ّ
وخ�صو�ص ًا اململوكة من اللبنانيني �أو التي حتت �إدارت��ه��م
على االعتماد على خدمات ال�رشكات اللبنانية يف �أعمالهم
ال�سيما يف قطاع التكنولوجيا واملعلومات وقطاع ال�صناعة.
ح��ث املغرتبني امل��ودع�ين يف امل�صارف
كذلك العمل على
ّ
اللبنانية �إىل حتويل ه��ذه ال��ودائ��ع �إىل م�شاريع ا�ستثمارية
يف القطاعات الإنتاجية ،واال�ستفادة من مقومات لبنان
و�سهولة توا�صله مع الأ�سواق والكفاءات الب�رشية والتمويل».
وقال�« :إن لـ «اي��دال» دوراً �أ�سا�سي ًا �أي�ض ًا يف هذا املجال� ،إن
على �صعيد ا�ستقطاب امل�ستثمرين املغرتبني وت�شجيعهم على
اال�ستثمار يف لبنان وتوفري امل�ساندة والدعم لهم �أو على �صعيد
انت�سابهم �إىل الربامج التي ت�رشف عليها امل�ؤ�س�سة والتي من
�ش�أنها زي��ادة ال�صادرات اللبنانية وفتح �أ�سواق جديدة لها.
فعلى ال�صعيد اال�ستثماري ،تقوم امل�ؤ�س�سة مبنح امل�ستثمرين
مبن فيهم املغرتبني جمموعة من احلوافز املالية وال�رضيبية
بهدف ت�سهيل �إقامة م�شاريعهم يف لبنان .كما �أنها و�ضعت
برناجم ًا لربط الأعمال  Business Linkage Programمن �أجل
تعزيز العالقات بني ال�رشكات اللبنانية �أو تلك التي ميلكها
لبنانيون مغرتبون �أو الذين ي�شغلون منا�صب رفيعة فيها .هذا
ف�ض ًال عن توفري العديد من اخلدمات لهم ال �سيما على �صعيد
توفري املعلومات االقت�صادية واالجتماعية ال�رضورية لهم».
و�أ�ضاف�« :أما على �صعيد الربامج التي ت�رشف عليها «ايدال»،
فيمكن للمغرتبني االنت�ساب �إىل �أحد الربناجمني  AgriPlusو
 ،Agromapواال�ستثمار يف ن�شاطات ت�صديرية من �ش�أنها زيادة
ال�صادرات من املنتجات اللبنانية وفتح �أ�سواق جديدة لها
ال�سيما يف البلدان التي ت�ش ّكل مركز ثقل بالن�سبة �إىل اجلاليات
اللبنانية».

مسيرة جيدة

ويف �إط��ار حديثه عن عمل اي��دال خالل الـ 15عام ًا املا�ضية،
اعترب عيتاين ان «ايدال متكنت من حتقيق العديد من الإجنازات
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رغم الظروف ال�صعبة التي ات�سمت يف كثري من مراحلها بعدم
اال�ستقرار ال�سيا�سي الذي انعك�س يف بع�ض الأحيان على قدرة
امل�ؤ�س�سة على ا�ستقطاب املزيد من اال�ستثمارات �إىل لبنان،
وبغ�ض النظر عن ال�صورة ال�سلبية للبنان التي �سادت نتيجة
التغطية الإعالمية العاملية مل�شاكل لبنان».
واعلن ان «ايدال قامت خالل هذه الفرتة بدرا�سة �أكرث من 200
م�رشوع ا�ستثماري ،واجتمعت �إىل �أكرث من  500رجل �أعمال مهتم
بت�أ�سي�س امل�شاريع يف لبنان .كما قامت بالعديد من املبادرات
بني القطاعات االنتاجية التقليدية والقطاعات التي تعتمد على
االبتكار والريادة وذلك يف اطار الت�شجيع على االمناء املتوازن
تنوع اقت�صاده» .وك�شف ان
واحلفاظ على ميزة لبنان يف ّ
«ايدال تعترب ان م�سريتها كانت جيدة ،و�إنها اليوم امام مرحلة
جديدة ت�أمل ان تتوج ايجابا بانطالقة عهد جديد من اال�ستقرار
ال�سيا�سي الذي بد�أ بانتخاب الرئي�س العماد مي�شال عون وت�شكيل
احلكومة برئا�سة الرئي�س �سعد احلريري .وكلنا امل يف ان تكون
هذه االنطالقة دفعا جديدا للبنان ال�ستعادة ما فقده خالل
ال�سنوات املا�ضية».

انطالقة جديدة

وا�شار عيتاين اىل ان «ايدال و�ضعت ا�سرتاتيجية لعام  2017تتيح
حتقيق نتائج �رسيعة يف بيئة مليئة بامل�صاعب والتحديات.
وهي ترتكز على تعزيز �صورة امل�ؤ�س�سة يف لبنان كم�ساند
رئي�سي للم�ستثمرين عرب احلوافز التي تقدمها ،وتتيح التوا�صل
مع م�ستثمرين جدد يف قطاعات معينة ذات قدرة وجهوزية
على النمو» .واعلن ان « �إيدال �سوف ت�ضاعف �سعيها �إىل �صياغة
ال�سيا�سات اخلا�صة باال�ستثمار والدعم ،بالإ�ضافة �إىل تعزيز
قدرتها التناف�سية مقارنة مع م�ؤ�س�سات ت�شجيع اال�ستثمار يف
املنطقة من حيث قدرتها على ا�ستقطاب اال�ستثمارات �إىل لبنان
و�ضخها يف القطاعات املنتجة» .ور�أى انه «ال بد للبنان يف هذا
الإطار ،من حتديد خياراته بالن�سبة �إىل حتديد القطاعات ذات
القدرة واجلهوزية على النمو واملناف�سة وابرازها يف �إطار خطة
ترتكز على االو�ضاع القائمة يف بع�ض دول املنطقة والقدرات
التي يتمتع بها لبنان ،خ�صو�ص ًا فيما يتعلق بالقوانني والبيئة
الت�رشيعية والقوى الب�رشية الكفوءة فيه».
واعرب عيتاين عن ثقته «بوجود انعكا�س ايجابي ومبا�رش
وكبري على امل�ستوى الإقت�صادي عموم ًا بعد انتخاب رئي�س
للجمهورية وت�شكيل حكومة جديدة» ،م�ستعيداً بالذاكرة
ما �شهده لبنان يف العام  2008بعيد اتفاق الدوحة حيث
مت ّكن من حتقيق نتائج غري م�سبوقة مع و�صول ن�سب النمو
�إىل  8%و  9%يف حني كانت معظم دول العامل تعاين
من �أزمة اقت�صادية ومالية عاملية» .واذ اكد ان «ال خوف
على لبنان نظراً ملا يتمتع به من قواعد وا�س�س �صلبة
املتنوع واملفتوح مرورا
ومقومات مهمة بدءاً من اقت�صاده
ّ
بت�رشيعاته وبناه التحتية و�صوال �إىل توفر القوى الب�رشية
الكفوءة واملتخ�ص�صة»� ،أمل �أن «ي�شهد العام اجلديد ،انطالقة
اقت�صادية جديدة للبنان تزيد من جاذبية مناخه اال�ستثماري
وت�ضفي قيمة اكرب على بيئة الأعمال».
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مقابلة
«نقف أمام فرصة ذهبية ستعزز فرص العمل امام الصناعيين»

الجميل :لوقف تدهور الصادرات
وفق ًا لرئي�س جمعية ال�صناعيني فادي
اجلميل« ،رغم ق�ساوة املحن والظروف
التي نعي�شها ،برهن القطاع ال�صناعي
مرة �أخرى على مناعة ن�سبية و�صمود،
فعلى رغ��م �أن ال�����ص��ادرات ال�صناعية
تراجعت ب�شكل ملحوظ ،مل ينهر القطاع
ب��ل ح��اف��ظ على ���ص��م��وده بف�ضل جهد
ال�صناعي اللبناين الذي ان�رصف اىل خلق
�أ���س��واق جديدة لت�رصيف منتجاته من
دون �أن نن�سى الدعم الذي قدمته احلكومة
لدعم ال�صادرات بحراً ،ما ي�س ّلط ال�ضوء
على الدعوة اىل لبننة االقت�صاد ملا لذلك
من انعكا�س �إيجابي على القطاعات
كافة خ�صو�ص ًا القطاع ال�صناعي».

تحديات تتفاقم

�أثبتت قتامة امل�شهد الإقت�صادي يف عام � ،2016أن ال�صناعة اللبنانية
اكت�سبت مناعة يف وجه الأزمات على مر ال�سنني ،ففي �أ�صعب ال�سنوات
الإقت�صادية يف لبنان حافظ القطاع ال�صناعي على �صموده .كيف
ال ،وهو الذي جابه �أحلك الظروف يف املا�ضي ورفع �شتى التحديات
ونه�ض من دون �أي دعم يذكر لي�سجل م�ستوى قيا�سي ًا من ال�صادرات
بلغ  3.6مليارات دوالر عام  ،2012و�أو�صل املنتجات اللبنانية ب�شكل
متزايد �إىل الأ�سواق اخلارجية.
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ولفت اجلميل اىل �أن «�أو�ضاع القطاع
ال�صناعي مل تختلف عام  2016عن العام
 2015وخ�صو�ص ًا �أن التحديات التي
عانى منها العام املا�ضي ا�ستمرت حتى
هذا العام ،ال بل �إن البع�ض منها تفاقم.
فالأو�ضاع والظروف ال�سيا�سية والأمنية
املحلية والإقليمية ال تزال ت�ؤثر ب�شكل
مبا�رش يف النمو االقت�صادي وبالتايل
يف القطاع ال�صناعي».
وق��ال« :لقد ا�ستمرت معاناة امل�صانع
اللبنانية من �أزمة الإغ��راق التي ت�سبب
بها النزوح ال�سوري بحيث �شهدنا على
نقل م�صانع �سورية كما هي للعمل يف
لبنان وتوظيف يد عاملة �سورية ،ال بل
تكاثرت هذه الظاهرة يف الفرتة الأخرية
وللأ�سف م��ن دون �أي ت��داب�ير ر�سمية
ملواجهتها ،حتى باتت هناك �أ�سواق
متخ�ص�صة لت�سويق الإن��ت��اج ال�سوري
يف لبنان .كما نعاين من ع��دم تكاف�ؤ
املناف�سة بحيث �إن ال�سوريني ال يدفعون
�رضائب للدولة ما �ساهم يف �إغراق ال�سوق
باملنتجات ال�سورية ومناف�سة املنتجات
اللبنانية ،و�أدى اىل �رصف مئات العمال
اللبنانيني من وظائفهم ،و�إغالق عدد من
امل�صانع اللبنانية».
و�أ�ضاف « :وطبع ًا ال نن�سى حتدي الت�صدير

ال�صناعي بعد توقف خط الت�صدير الربي
عرب�سورية ب�سبب �إقفال معرب ن�صيب،
وال����ذي �أدى اىل ت��راج��ع ال�����ص��ادرات
ال�صناعية ب�شكل ملحوظ ،فانخف�ضت
ه��ذه ال�����ص��ادرات بن�سبة  12.7%بني
الأع���وام  2013و  ،2015منها  6.2يف
املئة بني عامي  2014و  .2015و�أظهرت
الإح�صاءات الأخرية تراجع جمموع قيمة
ال�صادرات ال�صناعية اللبنانية خالل
الأ�شهر الت�سعة الأوىل من العام ،2016
بن�سبة  .15,7%وتعترب ن�سبة الرتاجع
هذه كبرية جداً خ�صو�ص ًا �إذا ما قارناها
مع قدرات امل�صانع اللبنانية».

وقف التدهور

و���ش��دد اجل��م��ي��ل ع��ل��ى «���ض�رورة وق��ف
ّ
التدهور احلا�صل يف ال�صادرات والعمل
على رفعها جمدداً ،وال �سيما �أن القطاع
ال�صناعي خ�رس مليار دوالر يف هذا
املجال منذ العام  .»2012و�إذ اعترب
«�أن تراجع ال�صادرات ال�صناعية يعود
لظروف �أمنية متر بها الدول املجاورة
ولي�س لأ�سباب تتعلق بنوعية املنتجات
اللبنانية التي ت�صل اىل �أك�ثر البلدان
تطلب ًا» ،ر�أى «�أن املعاجلات لي�ست بيدنا
�إمنا نحن نبحث دائم ًا عن �سبل لتن�شيط
ال�صادرات عرب الدعم �أو عرب فتح خطوط
ت�صدير جديدة �أو حتى فتح �أ�سواق جديدة.
و�أ����ش���ار اىل �أن���ه «ع��ن��دم��ا ن�لاح��ظ �أن
�صادراتنا مل تنهر رغم الأجواء ال�سلبية
التي حتيط بنا �أكان يف ال�سوق ال�سورية
�أو العراقية �أو بع�ض ب��ل��دان �أفريقيا
فهذا �أك�بر دليل على ق��درات ال�صناعي
اللبناين» .ولفت اىل �أن��ه «يتم ال�سعي
اليوم اىل ت�شغيل هذه القدرات وتفعيلها،
فالإنتاج اللبناين مل يرتاجع وقد �أثبت
�أنه يتمتع مبناعة ن�سبية جتاه القطاعات
الأخ���رى ،جتلت ب��ازده��اره يف ال�سوق
املحلية وبعدم انهيار �صادراته».

برنامج زيادة الصادرات

وطالب اجلميل «بدعم هذا القطاع حتى
يتمكن ال��ق��ط��اع ب����دوره م��ن تعوي�ض
اخل�سائر التي مني بها ،فبالرغم من
متكن القطاع ال�صناعي من ال�صمود جتاه
التحديات التي عانى منها وحمافظته
على ن�سبة معينة من ال�صادرات ،فقد بد�أ

هذا املخزون بالنفاذ خ�صو�ص ًا �أنه حتمل
من العام  2012حتى اليوم».
وط���رح ب��رن��اجم�� ًا ل��زي��ادة ال�����ص��ادرات
ويت�ضمن:
 دع��م �أك�لاف النقل من طريق �إق��رارالدرا�سة التي �أعدتها �إيدال يف ما خ�ص
الأردن والعراق وتعميمها لت�شمل بلدان ًا
�أخرى.
 دعم الر�أ�سمال الت�شغيلي للت�صدير منطريق �إقرار امل�رشوع الذي �أعده م�رصف
لبنان.
 زيادة الت�صدير اىل �رشكائنا التجارينييف �أوروبا والعامل العربي و�سائر البلدان.
تفعيل الدبلوما�سية االقت�صادية لزيادة
�صادراتنا اىل دول االنت�شار اللبناين،
وتفعيل دور ال�سفارات يف هذا املجال.
 العمل لكي تقوم اجلهات املانحة ب�رشاءحاجات النازحني ال�سورين يف لبنان من
م�صنوعات لبنانية بدل �رشائها من دول
اجلوار.
� -إن�شاء م�ؤ�س�سة �ضمان ال�صادرات

الثروة النفطية سوف تحدث
فورة اقتصادية تعزز تماما
قدرات لبنان الصناعية
الصناعي اللبناني أصبح خبير ًا
في إدارة األزمات ،ويمكن أن
يكون العب ًا أساسيا في جعل
لبنان مركز ًا محوريا للتعاون
مع شركات عالمية
تراجع الصادرات الصناعية
يعود لظروف أمنية تمر
بها الدول المجاورة وليس
ألسباب تتعلق بنوعية
المنتجات اللبنانية التي تصل
الى أكثر البلدان تطلب ًا
33

للبلدان التي ال تغطيها م�ؤ�س�سات ال�ضمان
العربية العاملة ،والتي تهم ال�صناعة
اللبنانية مثل العراق.
 تعزيز دور امل���ؤ���س�����س��ات ال�صغرىواملتو�سطة
 و���ض��ع �إن�����ش��اء امل��ن��اط��ق ال�صناعيةمو�ضع التنفيذ

استحقاقات كبيرة

وعبرّ اجلميل عن تفا�ؤله مب�ستقبل القطاع
ال�صناعي ،واعترب «�أن هذا التفا�ؤل هو
الذي دفع بالقطاع ال�صناعي ُق ُدم ًا يف
املرحلة ال�سابقة .واليوم ومع انتخاب
رئي�س للجمهورية وامل�ساعي لت�أليف
احلكومة ازدادت ثقتنا و�أملنا بنه�ضة
ال��ق��ط��اع جم����دداً» .ور�أى �أن��ن��ا «ال��ي��وم
�أمام فر�صة ذهبية �ستعود باخلري على
لبنان حتم ًا ،و�ستعزز فر�ص العمل �أمام
ال�صناعي اللبناين ،ال��ذي لطاملا �سعى
لإي�صال املنتج اللبناين اىل كل البلدان
والتو�سع عرب فتح �أ�سواق جديدة .اليوم
ت�صل املنتجات ال�صناعية اللبنانية
اىل ال��دول العربية واخلليجية و�أ�سواق
�أفريقيا ،والبدان الأكرث تطلب ًا مثل �أوروبا
و�أمريكا».
و�شدد على «�أن ال�صناعي اللبناين �أ�صبح
ّ
خبرياً يف �إدارة الأزمات ،وميكن �أن يكون
العب ًا �أ�سا�سيا يف جعل لبنان مركزاً
حموريا للتعاون مع �رشكات عاملية
لت�صنيع وتطوير املنتجات وال�سلع ذات
القيمة امل�ضافة يف لبنان وتوزيعها
يف البلدان املجاورة ،وكذلك الت�صنيع
امل�شرتك مع �رشكاء يف املنطقة ،و�أن
يكون نقطة ات�صال مع الدول املحيطه
من عربية و�أفريقية».
و�إذ ع�بر ع��ن ت��ف��ا�ؤل��ه ب���دور م�ستقبلي
ذكر اجلميل «�إننا
لل�صناعة اللبنانيةّ ،
على �أب���واب ا�ستحقاقات كبرية منها
�إعادة �إعمار �سورية وا�ستثمار طاقاتنا
النفطية ما يع ّزز كل الفر�ص لل�صناعة
اللبنانية» .و�أ�شار اىل «�أن الرثوة النفطية
�سوف حتدث فورة اقت�صادية تعزز متاما
قدرات لبنان ال�صناعية ،حيث تربط بني
القدرات الفعلية لل�صناعة التي �أثبتت
جدارتها على م��دى ال�سنوات الأخ�يرة
متحدي ًة كل ال�صعوبات فكيف بها غداً
عندما تعزز با�ستثمار النفط».
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مقابلة
“المقاطعة الخليجية للبنان أثرت في القطاع السياحي بشكل كبير”

األشقر :مداخيل المؤسسات تراجعت % 50
وعلى الرغم من �أن �أعداد ال�سياح تظهر ارتفاع ًا مقارنة مع
العام � ،2015إال �أن هذا االرتفاع مل يكن كافي ًا للقطاع الذي
مني بخ�سائر كبرية منذ عام  2011ي�صعب تعوي�ضها ب�سهولة.
فوفق ًا لنقيب �أ�صحاب الفنادق يف لبنان بيار الأ�شقر «�إن
قراءة واقع القطاع ال�سياحي يف عام  2016ال تتم من دون
الرجوع اىل عام  2011الذي �شهد بداية الرتاجع الإقت�صادي
مع اندالع الأزمة يف �سورية التي �أدت اىل خ�سارة لبنان على
ال�صعيد ال�سياحي لـ� 360ألف �سائح كانوا يزورونه من طريق
الرب» .و�أ�شار اىل �أن «عوامل داخلية متثلت بعدم ا�ستقرار
�أمني زادت من حدة الأزمة حيث �شهد لبنان �أحداث ًا �أمنية يف
طرابل�س� ،صيدا ،وال�ضاحية ،ما و�ضع القطاع ال�سياحي يف
حال من الرتاجع امل�ستمر».
و�شدد على �أن «هذه العوامل �أدت اىل انخفا�ض ن�سبة الت�شغيل
ّ
 ،% 30رافقها انخفا�ض يف الأ�سعار نتج من انخفا�ض الطلب
ون�شوء م�ضاربات وبلغ  % 30ما �أدى اىل تراجع مداخيل
امل�ؤ�س�سات ال�سياحية بن�سبة  ،% 50وهي ن�سبة م�ؤثرة قادرة
و�شدد على �أنه «مل تكن
على خلخلة �أو�ضاع امل�ؤ�س�سات».
ّ
هناك فر�صة ملعاجلة هذه امل�ضاربات� ،إذ �إن اقت�صاد لبنان
اقت�صاد حر ت�صعب يف ظله ال�سيطرة على املناف�سات ولو
ذهبت يف اجتاه �سلبي».

السياح الخليجيون

من دون �شك كان للقطاع ال�سياحي عام ،2016
ح�صة من التداعيات ال�سلبية لغياب الإ�ستقرار
الأمني وال�سيا�سي يف لبنان واملنطقة ،وال �سيما
يف ظل ما �شاب العالقات اللبنانية اخلليجية
والذي �أ�سفر عن غياب كامل لل�سياح اخلليجيني
الذين ي�شكلون رافعة للقطاع ملا يتم ّيزون به
من حب للبنان يطيل مدة �إقامتهم فيه �إ�ضافة
اىل قدرتهم على الإنفاق التي تفوق قدرة �أي
�سائح �آخر.
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ولفت الأ�شقر اىل �أن «املقاطعة اخلليجية للبنان �أثرت على
القطاع ال�سياحي ب�شكل كبري� ،إذ �إن هذه املقاطعة �أدت دوراً
كبرياً يف نقل امل�ؤمترات ل�رشكات �إقليمية اىل دول عربية
وفوتت بالتايل على القطاع فر�ص ًا كثرية� ،إ�ضافة اىل
�أخرى ّ
ما �شهدناه من خلو ملناطق الإ�صطياف ال�شهرية يف لبنان
من ال�سياح».
و�أو�ضح �أن «انقطاع ال�سياح اخلليجيني عن زي��ارة لبنان
رافقه منو لل�سياحة العربية حيث ارتفع عدد ال�سواح من
العراق وم�رص والأردن ،ولكن هذا مل يكن كافي ًا لتعوي�ض
القطاع عن خ�سائره �إذ �إن معدل مدة �إقامة اخلليجي  20يوم ًا،
�أما ال�سياح العرب الآخرون فثالثة �أيام ،كما �أن قدرة ال�سائح
اخلليجي على الإنفاق تبلغ � 3أ�ضعاف �أي �سائح عربي �آخر،
ما راكم من خ�سائر القطاع وو�ضع امل�ؤ�س�سات �أمام م�شاكل
فعلية».
وقال« :اليوم ن�ستب�رش خرياً ،فمع انتخاب رئي�س للجمهورية
والعمل على ت�شكيل حكومة جديدة ن�شهد حدوث انفراجات
وا�سعة و�إنفتاح على خمتلف الدول ،ن�أمل �أن يرتجم بعودة
ال�سياح اخلليجيني الذين يعتربون العمود الفقري لل�سياحة
يف لبنان».
واعترب �أن «ال ت�أثري النخفا�ض �أ�سعار النفط على القطاع
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ال�سياحي ،بل تداعياته �ستنعك�س على
ح��رك��ة الإ�ستثمار يف ك��ل القطاعات
الإقت�صادية».

دعم السياحة

مطلب القطاع السياحي
لتصويب أوضاع
المؤسسات السياحية
يتم ّثل بإعادة جدولة
الديون لتسديدها في
السنوات المقبلة مع
إعطاء دعم للفوائد

�إذ حتتاج اىل  3اىل � 4سنوات لتغطية
تكبدتها خالل � 5سنني،
اخل�سائر التي ّ
معترباً «�أن ال�سيناريو الأك�ثر تفا�ؤ ًال
بتميز عهد الرئي�س مي�شال عون
واملتمثل ّ
ب�إ�ستقرار على مدى � 6سنوات� ،سيعطي
فر�صة للم�ؤ�س�سات ال�سياحية لتغطية
خ�سائرها املرتاكمة منذ عام .»2011

ويف رد على �س�ؤال حول �إقفال عدد من
امل�ؤ�س�سات ال�سياحية خ�لال �سنوات
�شدد الأ�شقر على �أن «كل
الأزم��ة ه��ذهّ ،
رعاية القطاع
مالية ،رمبا
امل�ؤ�س�سات لديها م�شاكل
ّ
ويف �إط���ار حديثه ع��ن دور الهيئات
البع�ض لديه مداخيل من �أعمال خارج
االقت�صادية والنقابة يف رعاية القطاع،
لبنان �أو من خ��ارج القطاع وي�ستطيع
�أ����ش���ار اىل �أن����ه «وع��ل��ى م���دى عامني
نوع ًا ما حماية نف�سه ،ولكن من ال ميلك
ون�صف طالبت الهيئات ب�إنتخاب رئي�س
�إال امل�ؤ�س�سة ال�سياحية فهو يعاين من
للجمهورية �إىل �أن حت ّقق مطلبها �أخرياً نتيجة وفاق حملي
حقيقية».
�أزمة
ّ
ويف �إط��ار حديثه عن �أب��رز امل�سائل التي يجب �أن توىل
ومباركة �إقليمية ودولية ،وبالتايل عاد لبنان اىل مرحلة
الإهتمام ليبقى القطاع �صامداً يف ظل �إ�ستمرار الأزم��ة
الإ�ستقرار ال�سيا�سي والأمني مع ًا .وهذا يحمل تبا�شري �سارة،
�إذ �إن املرحلة ال�سابقة �أثبتت �أن الإ�ستقرار الأمني غري ٍ
�شدد على �أن «كل القطاعات تعاين دون �إ�ستثناء
كاف
ال�سوريةّ ،
يف ظل �أعباء كثرية ملقاة على عاتق
للقطاع ال�سياحي يف لبنان فخالل عامني
الدولة وال �سيما يف ظل وجود النازحني
ون�صف �شهد لبنان ا�ستقراراً �أمني ًا (مبعزل
ال تأثير النخفاض
ال�سوريني يف لبنان وغياب �أي خطة
عن الأحداث التي جرت على احلدود والتي
النفط
أسعار
اقت�صادية للحكومات �أجمع» .و�أكد �أنه
توجد يف كل مكان) مقارنة بدول اخرى
«يف ظل اخلالفات امل�ستمرة بني القوى
حيث ح�صلت تفجريات يف م�رص وتركيا
السياحي،
القطاع
على
احلاكمة ،من ال�صعب اتخاذ �أي �إج��راء
ومع ذلك بقي هناك خوف عند ال�سياح
اخلليجيني من املجيء اىل لبنان».
لإبقاء القطاعات �صامدة لكن بطبيعة بل تداعياته ستنعكس
احلال �إن وجود ا�ستقرار ينعك�س �إيجاب ًا
و���ش��دد على ان «ه��ن��اك ح��واج��ز منعت
على حركة اإلستثمار
على قطاعني �أ�سا�سيني هما القطاعان
اي م��ع��اجل��ة ل��ل��م��وا���ض��ي��ع ،ف�لا وج��ود
ال�سياحي والتجاري ،على �أمل �أن ترتفع
خلطط اقت�صادية و�سط خالفات كثرية
في كل القطاعات
املداخيل ال�سياحية لت�صل اىل  7مليارات
يف احل��ك��وم��ة .ك��م��ا ان غ��ي��اب اخلطط
اإلقتصادية
دوالر كما كانت يف املا�ضي مع ا�ستقبال
االقت�صادية يرتافق مع ف�ساد م�ست�رشي
لبنان لأكرث من مليوين �سائح».
يف مكامن كثرية يف الدولة».
و�أعلن �أن «مطلب القطاع الأ�سا�سي اليوم
وامل ان «ترافق االجواء االيجابية التي
ملعاجلة الأزمة وت�صويب �أو�ضاع امل�ؤ�س�سات ال�سياحية يتم ّثل
رافقت انتخاب رئي�س اجلمهورية العمل احلكومي لعل املواطن
ب�إعادة جدولة الديون لت�سديدها يف ال�سنوات املقبلة مع
ينال بع�ض حقوقه ،فبدل التقاتل على احل�ص�ص على احلكومة
�إعطاء دعم للفوائد ،حيث �إن عدم دعمها ي�ضاعف من هذه
موحد ،يويل املواطن اهتمام فعلي».
اقت�صادي
قرار
أخذ
�
ّ
ويكبد امل�ؤ�س�سات خ�سائر �إ�ضافية».
الديون
وعبرّ اال�شقر عن تفا�ؤله مب�ستقبل القطاع ،اذ ان االقت�صاد
ّ
وك�شف �أن «م�س�ألة الدعم طرحت مع جميع املعنيني ،ولكن
اللبناين نه�ض ب�رسعة بعد اخل�ضات يف  2006و،2008
و�سيكون دون �شك ق��ادراً على النهو�ض
امل�شكلة تكمن يف �أن مالية الدولة تعاين.
بعد الأزمة التي عاي�شها.
فالقرار مبدئي ًا بيد وزارة املال التي تعترب
المؤسسات السياحية
ولفت اىل ان «ا�ستمرار الأزم��ة ال�سورية
�أن هناك �صعوبة يف الدعم حيث �إن دعم
ال يعني بقاء الإقت�صاد يف دوامة ،ف�إذا
قطاع ال�سياحة قد تنتج منه مطالبات
تقف اليوم على عتبة
ترافق النمو مع ا�ستقرار �سيا�سي وامني،
بدعم القطاعات الأخرى» .و�س�أل« :ملاذا
يتم دعم ال�شمندر والتفاح والكوارث وال مرحلة إعادة النهوض إذ
ون�أينا ب�أنف�سنا عن م�شاكل املنطقة
وخرجت احلكومة ببيان وزاري يويل
يتم دعم ال�سياحة؟
تحتاج الى  3الى  4سنوات
ال�ش�ؤون املهمة الإهتمام الالزم� ،سيعود
إعادة نهوض
لبنان اىل اخلارطة ال�سياحية كما اىل
لتغطية الخسائر التي
ور�أى �أن امل�ؤ�س�سات ال�سياحية تقف
خرائط اخرى ،ففي لبنان ثروات طبيعية
سنين
5
خالل
ّدتها
ب
تك
اليوم على عتبة مرحلة �إعادة النهو�ض
من غاز وبرتول مل ت�ستخدم بعد».
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مقابلة
أماكو غروب  35 ..عام ًا من نجاح تخطى حدود الوطن

العبداهلل :الصناعيون مناضلون حقيقيون
وفق ًا ملدير عام �رشكة «�أماكو غروب» علي العبد اهلل «مل
تكن طريق �أماكو غروب �سالكة بالكامل� ،إذ �شابها الكثري من
التحديات والتي كان �أبرزها عدم الإ�ستقرار الأمني وال�سيا�سي
وما حمله من تداعيات على القطاع ال�صناعي ككل� ،إ�ضافة
اىل ارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة مع الدول العربية والدول
املحيطة حيث تتحمل امل�صانع اللبنانية �أعباء كثرية ،منها
ما هو منظور وغري منظور ،ما ي�ضعف من قدراتها التناف�سية
يف الأ�سواق اخلارجية ويحد من قدرتها على التطور والنمو
�إذ �إن الت�صدير يو�سع الآفاق �أمامها وي�سمح لها بالتو�سع وال
�سيما يف ظل �ضيق ال�سوق الداخلية» .وك�شف �أن «هذه الأعباء
تتمثل بالر�سوم اجلمركية وال�رضائبية �إ�ضافة اىل كلفة اليد
العاملة التي تعد الأغلى يف املنطقة» ،واعترب �أن «غياب الدعم
من الدولة يزيد الأمور �سوءاً ،وال �سيما �أن معظم الدول تدعم
�صناعاتها وتقدم لها �إعفاءات �رضيبية وت�سهيالت مت ّكنها
من تقدمي �أ�سعار �أف�ضل وبالتايل املناف�سة».

صناعيون مناضلون

خربتها الطويلة واحرتافها لعملها م ّكناها
من �إنتزاع اعرتاف الأ�سواق الدولية بقدراتها
ومت ّيزها� ،إذ مل جتد �سوق ًا ع�صية عليها حتى
ال�سوق الربيطانية ،ال�شهرية تاريخي ًا بتم ّيزها
يف �صناعة الآالت.
هي «ا�سرتاتيجية ذهبية» تلك التي ع ّبدت
طريق النجاح �أمام �رشكة «�أماكو غروب» ،حيث
تقوم على احرتام العمل والت�رصّف مب�س�ؤولية يف
�صناعة الإنتاج والوفاء بالوعود وبناء العالقات
الرا�سخة مع الزبائن ،فم�ضت على مدى  35عام ًا
بثقة يف م�سرية حتقيق النجاحات الواحدة تلو
الأخرى».
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وو���ص��ف العبد اهلل «ال�صناعيني اللبنانيني باملنا�ضلني
احلقيقيني �إذ يبذلون ج��ه��وداً جبارة ج��داً من �أج��ل البقاء
وال�صمود و�سط غرق القطاع يف دوامة من التداعيات ال�سلبية
نتيجة حاالت عدم اال�ستقرار التي يعي�شها لبنان بني حنيٍ
و�آخر ،واعترب �أن «منو القطاع ال�صناعي طيلة ال�سنوات املا�ضية
وو�صول �إنتاجه �إىل خمتلف الأ�سواق اخلارجية لي�س �إال دلي ًال
وا�ضح ًا على هذا ال�صمود و�صالبة ال�صناعي اللبناين يف وجه
الأزمات».
ور�أى �أن «ال�صناعي اللبناين ي�ستمد قوته و�شجاعته يف
املواجهة من حنكته التي متكنه من تدوير ال��زواي��ا وحبك
امل�سائل ومعاجلة ال�صعوبات ب�صربٍ� ،إذ �إنه ال ميلك خياراً �إال
وحتمل امل�س�ؤوليات فهو مع وطنه يف ال�رساء
خيار املواجهة
ّ
وال�رضاء ،ويتوجب عليه العمل من �أجل حماية ا�ستثماره وحتمل
م�س�ؤولياته الإن�سانية والإجتماعية جتاه موظفيه وعائالتهم».
و�أو�ضح �أن «احلكومة اللبنانية كانت لها يف الفرتة الأخرية
مبادرات جيدة حيث �ساند وزير ال�صناعة ح�سني احلاج ح�سن
ال�صناعيني اىل حد كبري ،انطالق ًا من طموحه بن�شوء �صناعات
ت�صدر اىل �أ�سواق العامل �أجمع ،كما برز دور لوزارة الإقت�صاد
ّ
�شكل عالمة الفتة للبنان وذلك عرب م�ؤازتها لل�رشكات �أثناء
م�شاركتها يف املعار�ض الدولية ،ولكن يبقى للدعم املادي دور
فعال يف دفع القطاع �إىل الأمام».

انتشار واسع

و�شدد العبداهلل على �أن «الإميان بالقطاع ال�صناعي م ّكن �أماكو
ّ
غروب من تخطي كل هذه التحديات وحتقيق انت�شار وا�سع يف
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الأ�سواق اخلارجية بدءاً من الربازيل ،اىل املك�سيك ،و�أوروبا
الغربية وال�رشقية ،ودول اخلليج ،ودول ال�رشق الأق�صى».
و�أ�شار اىل �أن «�أماكو غروب تتوا�صل مع زبائنها عرب الت�سويق
الإلكرتوين� ،إ�ضافة اىل فريق املبيعات املوجود يف ال�رشكة،
ومواظبتها على امل�شاركة يف معار�ض متخ�ص�صة وعاملية
تفتح �أمامها �آفاق توا�صل �أو�سع مع الأ�سواق اخلارجية».
و�شدد على �أن «الأهم يف عملية ا�ستقطاب الزبائن يبقى اال�سم
ّ
الذي بنته «�أماكو غروب» يف الأ�سواق والذي يجعلها حمط
ثقة �أي م�ستثمر وال �سيما �أنها متلك �شهادات تقدير من عمالقة
�صانعي الورق ال�صحي كمجموعة نقل فاين  Fineاملتواجدة
يف معظم الدول العربية ،ال�رشكة ال�سعودية لتحويل الورق،
�رشكة الأوراق ال�صحية  Mimosaو GPIيف لبنان ،اخلليج
لل�صناعات الورقية� ،رشكة �أنوار ال�شيخ العامليةNovatis ،
 Groupيف املغرب Belimpex ،يف نيجرييا ،وغريها».
ولفت اىل «�أن ا�سرتاتيجية مبيعات �أماكو غروب تعتمد على
ت�صنيع الآالت التي تتمتع مب�ستوى عالٍ من التكنولوجيا
وتتميز �آالت ال�رشكة بالدقة ومبعايري
والقدرة الإنتاجية
ّ
تقدمه .كما متكنت ،ويف �إطار
الذي
إنتاج
دولية وبجودة ال
ّ
�سعيها امل�ستمر للح�صول على �شهادات املطابقة من خمتلف
هيئات املقايي�س واملوا�صفات الدولية ،من احل�صول على
�شهادة املطابقة الأوروبية .»Certificate CE

تحد حقيقي
ٍ

التطور التكنولوجي
ويف رد على �س�ؤال حول كيفية متابعة
ّ
املت�سارع يف العامل ،قال العبداهلل« :يف هذا امل�ضمار نواجه
حتدي ًا حقيقي ًا ،فالتكنولوجيا ت�أتي يف �صلب �صناعتنا ،ومن
تطورها يفرت�ض فينا �أال نهد�أ �أو نتوقف
�أجل مواكبة �رسعة ّ
بل علينا ال�سعي دائم ًا �إىل تطوير �أفكارنا و�أ�ساليب عملنا،
وبناء فريق عمل طموح ي�سعى �إىل حتقيق جناحات ويهدف
للإ�ستمرارية يف امل�ستقبل».
و�أ�ضاف�« :سيا�سة �أماكو غروب ترتكز على التدريب الدائم
لفرق عملها وموظفيها وتطوير مهاراتهم من خالل الدورات
التدريبية وتنمية القدرات املهنية الفردية ومواكبة التطورات
التكنولوجية يف �صناعة الآالت والبقاء على الإطالع ب�أي
م�ستجدات ولو كانت ب�سيطة يف �أ�سواقنا من جهة ،ويف جمال
تكنولوجيا الآالت احلديثة من جهة �أخرى».
وعن خدمات ال�صيانة التي تقدمها �أماكو غروب� ،أ�شار اىل
تتميز بوقوفها الدائم اىل جانب زبائنها،
�أن «�أماكو غروب
ّ
حيث تقدم دورات تدريبية جمانية لفرق العمل يف امل�شاريع
املنجزة جتعلها خبرية يف ت�شغيل املكنات و�صيانتها».
و�أعلن «�أن �أماكو غروب كانت �أول �رشكة حول العامل تطلق
نظام خدمة الزبائن وت�سليم قطع الغيار عرب نظام خا�ص
على الإنرتنت Technical support and spare part online
 ،systemوبف�ضل ه��ذه العملية ميكن لأي زب��ون يواجه
م�شكلة فنية �أو تقنية الدخول اىل موقع ال�رشكة الإلكرتوين
والإط�لاع على كل املعلومات املتعلقة بعمله لطلب الدعم
الذي يحتاجه».
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تنظيم ضروري

و�أو�ضح العبداهلل �أن «�أماكو غروب متواجدة يف �سوق �صناعة
الورق ال�صحي يف لبنان عرب �رشكة «اماكو العبداهلل» ،ولأنها
تعترب �أن لبنان منزلها ،وركن �أ�سا�سي �ساهم يف انطالقتها نحو
العامل ،حتر�ص على �أداء دور فعال يف احلد من الفو�ضى يف
قطاع �صناعة الورق ال�صحي ،فال تبني م�شاريع �إال يف املكان
ال�صحيح وال�سليم ،وبالتايل تقوم بدرا�سة وتقييم لأي م�رشوع
قبل الإقدام على تنفيذه».
ولفت اىل «وجود فو�ضى كبرية يف القطاع ،ما ي�ستدعي تدخ ًال
�رسيع لتنظيم و�إقفال امل�صانع التي فتحت ع�شوائي ًا وال �سيما
بعد النزوح ال�سوري اىل لبنان� ،إذ �إن هذه امل�صانع مبعظمها تقدم
�إنتاج ًا متدين ال�سعر ،وي�شكل مناف�س ًا حقيقي ًا للم�صانع اللبنانية،
على الرغم من تدين اجلودة نظراً ملا تعانيه قدرات امل�ستهلكني
ال�رشائية من �إنخفا�ض م�ستمر يف ظل الرتاجع االقت�صادي الذي
ي�شهده لبنان».
واعترب «�أن التحرك ملعاجلة هذه امل�س�ألة �أ�صبح �رضوري ًا وال
�سيما ان هذه امل�صانع وب�إنتاجها املتدين اجلودة تلحق �رضراً
ب�سمعة القطاع» .ودعا «اىل حماية امل�صانع اللبنانية املوجودة
�إذ �إن املناف�سة ال تقت�رص فقط على املنتج النهائي بل تتعداه
يهدد ا�ستمرارية م�صانع،
لتطاول �أي�ض ًا املواد اخلام وهذا ما ّ
عمرها ع�رشات ال�سنوات ،ورائدة يف املنطقة العربية وال�رشق
الأو�سط».

مزيد من التوسع

واعترب العبداهلل �أن «عام  2016كان عام ًا �صعب ًا على ال�صعيدين
الإقت�صادي وال�صناعي مقارنة بال�سنوات ال�سابقة نتيجة
تداعيات الأحداث التي ت�شهدها املنطقة والتي �أرخت بظاللها
بقوة على لبنان» .و�أمل «�أن يحمل انتخاب رئي�س اجلمهورية
وت�شكيل احلكومة ا�ستقراراً ومنواً للإقت�صاد اللبناين».
وك�شف �أن «�أماكو غروب تطمح يف عام  2017اىل مزيد من التو�سع
�إذ �ست�سعى �إىل تعزيز ا�سمها يف الأ�سواق العاملية عرب تكبري فريق
العمل يف ق�سم املبيعات بغية حتقيق انت�شار او�سع .فاليوم مع
النمو املحقق يف ا�ستهالك الورق خ�صو�ص ًا يف الأ�سواق النامية،
بد�أت �أماكو غروب بتو�سيع ن�شطاتها يف الأ�سواق التقليدية يف
�أوروبا وال�رشق الأو�سط ودول اخلليج اىل ا�سواق البلدان النامية
يف كل انحاء العامل».

التزام بالتف ّوق

وك�شف العبداهلل «ان اخالقيات العمل لدى �أماكو غروب ترتبط
مبا�رشة بالإن�سان الذي يعد حمور التنمية الإقت�صادية وهدفها
الأ�سا�سي ،كما تنظر �إىل حماية البيئة والطبيعة ب�إعتبارها
هدف ًا �إ�سرتاتيجي ًا لها ،ولهذا هي من امل�ؤ�س�سني جلمعية التنمية
للإن�سان والبيئة .»DPNA
بالتفوق،
ملتزمون
ونحن
أمامنا
�
«امل�ستقبل
وختم العبداهلل قائ ًال:
ّ
ال يف تزويد الأ�سواق ب�آالتنا وخدماتنا املختلفة فح�سب ،بل بناء
عالقات �أبعد من الآلة وخدماتها ،لأننا نعترب �أنف�سنا معنيون
بنجاح �رشكا�ؤنا وحتقيق �أهدافهم �أي�ض ًا».
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مقابلة
«صفحة جديدة في تاريخ لبنان عام »2017

عبيد :أولويات الحكومة معالجة األزمات اإلقتصادية
ي�صول ويجول املدير الإقليمي
ل�رشكة «الأ��شرف��ي��ة الدولية
لتجارة املواد الغذائية» قي�رص
عبيد يف قراءة واقع الإقت�صاد
اللبناين الذي حا�رصته الأزمات
يف ع��ام  ،2016ودفعته نحو
انحدا ٍر مل ي�شهد له مثي ًال منذ
�سنوات طوال.
دون �شك ال��واق��ع �صعب� ،إال
�أن عبيد وكما كل اللبنانيني
ينجح يف خ��ل��ق ف��ج��وة من
الأم��ل يف ج��دار الأزم��ة ليطل
منها على امل�ستقبل .ففي
ح�ين ي���درك عبيد ج��ي��داً �أن
عالج علل الإقت�صاد اللبناين
ال تتمثّل فقط ب�إنتخاب رئي�س
للجمهورية �إذ يربطها ب�شكل
وطيد ب�أحداث املنطقة التي
تطاوله بتداعياتها �إىل حد
كبري ،يبقى حمتفظ ًا بتفا�ؤله
ب��الإي��ج��اب��ي��ات ال��ت��ي حملها
انتخاب العماد مي�شال عون
رئي�س ًا للجمهورية ،فبالن�سبة
�إليه «و�صول الرئي�س عون اىل
�س ّدة الرئا�سة �إجناز تاريخي
للبنان مل��ا يتمتع ب��ه من
�شفافية ومواطنية وم�صداقية
عالية كونه م�ؤمن ًا بلبنان
وط��ن� ًا للجميع ،متم�سك ًا بـ
«الإ�صالح والتغيري» ،حمارب ًا
للف�ساد ورافع ًا راية املواطنية
فوق كل اعتبار».
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و�إذ �أ�شار اىل �أن «الظروف اجليو�سيا�سية املحيطة يف لبنان قد
�ساهمت يف رفع وترية الركود االقت�صادي خالل عام ،»2016
ر�أى �أن «التغيريات امليدانية وال�سيا�سية على ال�صعيدين املحلي
وال��دويل تب�رش ب�إنفراجات اقت�صادية وا�سعة �ستطال معظم
مفا�صل الإقت�صاد» .وقال« :بالرغم من ا�ستمرار حالة الغليان
يف املنطقة ،بدت ترجمة الت�سوية على ال�صعيد الدويل والإقليمي
للأحداث اجلارية يف املنطقة ،على ال�ساحة اللبنانية ب�إنتخاب
رئي�س للجمهورية رافع راية الوطن واملواطنية مب�رشاً ببداية
عهد جديد وم�ؤ�رشاً اىل بدء احلركة االقت�صادية».
و�أ�ضاف« :هذا الإجناز الرئا�سي للبنان يب�رش ببدء دوران العجلة
االقت�صادية لعام  ،2017فالإ�ستقرار ال�سيا�سي والتوافق بني
الفاعليات عامالن �أ�سا�سيان مل�ؤ�رش اقت�صادي �إيجابي .كما
�أن من �أولويات حكومة العهد اجلديد ،ح�سب توجيهات رئي�س
اجلمهورية مي�شال عون ،معاجلة الظروف والأو�ضاع الإقت�صادية
ما ي�ؤكد �إننا �سن�شهد يف عام  2017فتح �صفحة جديدة يف تاريخ
لبنان للمرحلة املقبلة على ال�صعيدين االقت�صادي و الوطني».

ناقوس خطر

واعترب عبيد �أنه «من �أولويات ال�سلطة الت�رشيعية �إجناز قانون
انتخابي �ضمن اج��واء من اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي،
وذلك باحلفاظ على احلد الأدنى من ا�ستقرار احلياة ال�سيا�سية
املبنية على التمثيل الن�سبي لكل من الفرقاء» .ور�أى «�رضورة
اق��رار قوانني ت�ساهم يف معاجلة �ش�ؤون الوطن واملواطن من
خالل حماربة الف�ساد ،وقف الهدر العام ،و�ضع حد للدين العام
ورفع وترية التطور االقت�صادي واحلد من العجز يف ال�سيولة».
ومتنى على ال�سلطة التنفيذية «قرع ناقو�س اخلطر و�إعالن حال
طوارىء اقت�صادية وذلك حلماية ما تبقى من الإقت�صاد اللبناين
عرب تفعيل دور الإدارات الر�سمية ،وت�شجيع ال�صناعة املحلية،
وتعزيز دور الزراعة واملنتج اللبناين بهدف توطيد عالقة املزارع
ب�أر�ضه وحماية الرثوة املائية وحماية الرثوة النفطية بعيداً من
التجاذبات الطائفية و�إيجاد موارد بديلة».

كارثة إجتماعية إقتصادية

ويف �إطار حديثه عن القطاعات الأكرث تراجع ًا يف عام  ،2016لفت
عبيد اىل �أن «تداعيات التجاذبات ال�سيا�سية والفراغ الرئا�سي
والأزم��ة ال�سيا�سية يف املنطقة وال�سيما يف �سورية وال��دول
العربية ،كان لها ت�أثري مبا�رش على القطاعات االقت�صادية كافة
يف لبنان ،حيث تراجعت الإيداعات امل�رصفية ب�صورة ملحوظة
حملي ًا �إ�ضافة اىل انهيار القطاع ال�سياحي ب�شكل تام».
و�شدد على �أن «الركود االقت�صادي يف لبنان وتراجع عجلة
الإنتاج وت�آكل القدرة ال�رشائية عوامل ت�ضاعف من انعدام
التوازن االجتماعي وتب�شرّ بكارثة اجتماعية واقت�صادية،
فم�ؤ�رشات البطالة ترتفع ب�شكلٍ مطرد والدين العام يت�ضخم
وميزان املدفوعات يف عجز م�ستدمي .»...واعترب �أن «ارتفاع ن�سبة
العر�ض للعمالة غري املنظمة يف ظل الركود االقت�صادي والأزمة
الإقت�صادية التي عاي�شها لبنان لفرتة طويلة ن�سبي ًا� ،ساهم يف
تقلي�ص الدورة االقت�صادية لر�أ�س املال ورفع ن�سبة البطالة حيث
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تعر�ضت للإنهيار
�إن الكثري من امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ّ
يف ظل غياب الدولة».

تحديات العهد الجديد

وعبرّ عبيد عن ثقته الكبرية برئي�س اجلمهورية ،و�أمل �أن «ي�صار
يف عهده اىل ف�صل ال�سيا�سة عن االقت�صاد وتن�شيط العالقات
الدولية لتعزيز ثقة دول العامل يف لبنان ورفع حظر بع�ض الدول
على رعاياها للمجيء اىل لبنان وت�سهيل �سمات الدخول».
متعددة يجب العمل على
ور�أى �أن «�أمام العهد اجلديد حتديات
ّ
معاجلتها للحد من تداعياتها ال�سلبية التي تلقي بظاللها على
الواقع اللبناين ب�شكل عام والواقع الإقت�صادي ب�شكل خا�ص،
و�أبرزها حماربة الإرهاب املتمثل بالتع�صب الطائفي والديني،
ومتركز عدد من امل�سلحني» على احلدود اللبنانية ،تنظيم �ش�ؤون
النازحني ال�سوريني ،معاجلة اخلدمات اليومية من ماء وكهرباء
واىل ما هو م�ستع�ص من �أزمة نفايات وك�سارات و�رسقة للمال
العام حتت ا�سم الدولة».
و�شدد على «��ضرورة العمل لإعطاء الفر�ص لل�شباب اللبناين
ّ
لإثبات ال��ذات عرب خلق فر�ص عمل جديدة ت�سمح لهم ب�إبراز
بوطنهم وتقودهم روي���داً روي��داً
كفاءاتهم وت��ع�� ّزز �إميانهم ّ
�شدد على «��ضرورة تقدمي
كما
للتخ ّلي عن �أح�لام الهجرة».
ّ
حوافز للمغرتبني اللبنانيني لال�ستثمار يف وطنهم عرب تكري�س
اال�ستقرار الأمني وال�سيا�سي ،فللمغرتبني عالقة وطيدة بوطنهم
وحنين ًا يجعلهم يف�ضلون �إ�ستثمار �أموالهم فيه اذ ما تو ّفر احلد
الأدنى من املقومات املطلوبة».

دعم القطاعات اإلنتاجية

ولفت عبيد اىل «اهمية و�ضع خطط لدعم القطاعات الإنتاجية
التي كان لها ح�صة وف�يرة من التداعيات ال�سلبية للأزمات
التي احاطت بلبنان يف ال�سنوات االخرية ،وقد ظهر ذلك جلي ًا
برتاجع حجم ال�صادرات امل�ستمر على مدى ال�سنوات االخرية».
واذ اعترب ان «القطاع ال�صناعي ي�شكل ع�صب االقت�صاد ملا
ي�ضم من قطاعات حيوية قادرة على �ضخ احلياة يف �رشايينه»،
�شدد على «�رضورة حمايته عرب اقرار القوانني الالزمة والعمل
على و�ضع حد للم�ضاربات وقطع الطريق على املناف�سات
غري ال�رشيفة يف الأ�سواق املحلية وحث ال�سلطة املحلية على
اتخاذ �إجراءات احرتازية وتوجيه �إر�شادات بناءة وذلك لوقف
اندثار امل�صانع وتهاوي امل�ؤ�س�سات واحل��د من تفاقم �أزمة
البطالة وتنامي معدالت الهجرة و�سقوط املزيد من املواطنني
يف براثن الفقر .فكل الأرق��ام ت�شري اليوم �إىل و�صول معدالت
البطالة �إىل م�ستويات غري م�سبوقة� ،إ�ضافة �إىل التقارير الكثرية
تتحدث عن ت�آكل الطبقة الو�سطى ،وامل�ؤ�رشات التي ت�ؤكد
التي
ّ
ان الإقت�صاد اللبناين يقف على حافة الإنهيار ،يف حني تعاين
معظم امل�ؤ�س�سات يف خمتلف القطاعات من �أزمات مالية خانقة
قد ال تتخطاها ب�سالم».
ودعا اىل «ترجمة الإميان باملبادئ الإجتماعية عرب املحافظة
على امل�ؤ�س�سات وعلى دميومة عمل املوظفني ،اذ �إنها خري م�ؤ�رش
على دعم االقت�صاد الوطني».
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مقابلة
«لبنان يعاني  ..آن األوان لفصل اإلقتصاد عن السياسة»

د .بسام فرشوخ يطرح أقوى خطة إقتصادية لعام 2017

تختلط علينا امل�شاعر  ،يف ح�رضة رئي�س الهيئة الوطنية للتنمية
الإقت�صادية يف لبنان د .ب�سام فر�شوخ ،بني تفا�ؤل ق ّل نظريه بوجود
حلول مبتناول اليد لأزمة لبنان الإقت�صادية ،وبني ي� ٍأ�س يعرتينا
انطالق ًا من قناعة را�سخة لدينا �أن ال نية لأي حلول يف لبنان.
ال يبدو د .فر�شوخ كغريه من الإقت�صاديني الذين ال يتحدثون اال بلغة
الأرقام ،فما يهمه �أكرث هو ما تظهره م�ؤ�رشات الأزمة االقت�صادية
واالجتماعية من �صورة �سوداوية عن حجم املخاطر يف البالد،
انطالقا من حقيقة �أن الو�ضع االجتماعي بات �أ�شبه بنار م�شتعلة
حتت �صفيح �ساخن تزداد حرارتها يوما بعد يوم مهددة ب�إنفجار
اجتماعي.
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ان��دث��ار امل�����ص��ان��ع ،ال��غ�لاء املعي�شي،
البطالة والهجرة ،انهيار �أحالم ال�شباب..
كلها ع��ن��اوي��ن حتتل ح��ي��زاً مهم ُا يف
اهتماماته ،فهو يعرف وجع املواطنني
�أج��م��ع وي���ؤك��د م��ا ي��ت��داول��ه املعنيون
بال�ش�ؤون الإقت�صادية من �أن على الدولة
التحرك ب�رسعة وتبني خطط �إقت�صادية
ناجعة ،فاللبنانيون بعد اليوم ،لن يقفوا
متفرجني �أمام �إفال�س الطبقة ال�سيا�سية،
وبناء عليه يطرح خطة اقت�صادية ،لرمبا
ه��ي الأق���وى والأف��ع��ل النت�شال لبنان
ومواطنيه من معاناتهم.
«من عرف الداء عرف الدواء» ،هذا رمبا ما
ي�صح عنوان ًا جلل�سة ا�ستمرت ل�ساعات يف
مكتب د .فر�شوخ يف احلدث ،طرحت خاللها
العديد من اخلطط للنهو�ض بالقطاعات
الإقت�صادية املختلفة ومعاجلة الواقع
الإجتماعي ال�صعب .خالل اجلل�سة ،و�ضع
د .فر�شوخ الإ�صبع على اجلرح لن�ست�شف
م��ن حديثه �أن اخل�ل�اف ال�سيا�سي هو
م�صيبة لبنان الكربى ،و�أن��ه «�آن الأوان
لف�صل الإقت�صاد عن ال�سيا�سة» ،فوفق ًا له
«اللبنانيون يعانون ومعاناتهم كبرية
وامل��ط��ل��وب م��ن ال��دول��ة الإه��ت��م��ام بهم
التلهي بنف�سها� ،إذ �إن �أوىل
والتو ّقف عن ّ
واجباتها تطوير العالقة مع مواطنيها
وتر�سيخها و�إك�سابها �أق�صى م�ستويات
الثقة املتبادلة» .واعترب �أن «على الدولة
فتتحمل
�أن ت��ك��ون �أ���ش��ب��ه ب��رب م��ن��زل،
ّ
م�س�ؤولية مواطنيها ،وت�س�أل عن �أو�ضاعهم
الإقت�صادية والإجتماعية ،وتقدم اخلدمات
لهم �ضامنة رفاهيتهم و�سعادتهم».
وا�ستغرب د .فر�شوخ �أ�شد اال�ستغراب
ما يعانيه اللبنانيون يف �ضوء تدهور
و�شدد على �أن
الأو�ضاع الإقت�صادية،
ّ
«من يرى نف�سه غري قادر على امل�ساهمة
يف تكري�س دور ال��دول��ة ه��ذا ،فليرتك
موقعه ملن هو �أق��در و�أج���در منه دون
�إ��ص�رار وت�شبث مبوقع غري ق��ادر على
الت�صدي اللتزاماته».
���ش��دد على «�أن اجلميع يعاين يف
و�إذ ّ
لبنان ،القطاع اخلا�ص واملواطن» ،اعترب

�أن «دعم ًا ب�سيط ًا للقطاعات الإقت�صادية
كفيل ب�إحداث فرق كبري يف الأو�ضاع».
فلنهب للعمل؟ ملاذا
وقال« :ملاذا الي�أ�س،
ّ
ال يتم ت�أ�سي�س جمموعة من الإقت�صاديني
ت�ضع خطط ًا معينة ت�ضيء على ال��داء
الإقت�صادي وتعاجله من جذوره؟ لننظم
طاولة م�ستديرة تعمل على ترتيب برامج
وتقدمي درا�سات للدولة و�أخذ املوافقة من
الدولة والتحرك .ففي الوحدة قوة».

تآكل القدرة الشرائية

ويف �إط����ار ح��دي��ث��ه ع��ن رف���ع الأج���ور
���ش��دد د.
وم�ستويات الفقر يف لبنانّ ،
فر�شوخ على �أن «الدولة ت�سري يف غالب
الأحيان يف الإجتاة اخلاطئ� ،إذ �إن العربة
اليوم لي�ست بعدد الأوراق النقدية التي
يتقا�ضاها املواطن ك�أجر ،بل �إن لب
املو�ضوع هو يف القدرة ال�رشائية لهذه
الأوراق».
التحرك
��ة
ل
��دو
ل
ا
على
«يجب
��ه
ن
واعترب �أ
ّ
لتخفيف الأع��ب��اء عن كاهل املواطنني،
��دخ��ل يف قطاعات
م��ا يح ّتم عليها ال��ت ّ
�أ�سا�سية �أبرزها القطاع العقاري والقطاع
الرتبوي».
وق��ال« :مل يعد خافي ًا على �أح��د تكلفة
التعليم اخلا�ص يف لبنان يف حني يعاين
التعليم الر�سمي من عدة معوقات تدفع
الأهايل �إىل الإحجام عن تعليم �أوالدهم
فيه .وهذا يفر�ض على الدولة خيارين
اثنني :دعم التعليم الر�سمي والعمل على
تطويره ملواكبة التغيريات الطارئة على
مناهج التعليم واحلداثة والتطور كما
التعليم اخلا�ص يف لبنان� ،أو العمل على
تنظيم القطاع ال�ترب��وي اخل��ا���ص عرب
حم��دد للمدار�س ي�ضع
�إج���راء ت�صنيف
ّ
�أطراً معقولة لأق�ساطها متنع امت�صا�صها
املتمادي لأجور ورواتب الأهايل».
كما دع��ا ال��دول��ة «�إىل وق��ف م��ا عرف
بظاهرة الأ�سعار اخليالية لل�شقق يف
لبنان ،فمن غري املعقول ان��ه يف حني
يكون احلد الأدن��ى يف لبنان للأجور ال
يتجاوز الـ $ 500دوالر ،جند �أن ا�سعار
ال�شقق تبلغ ع�رشات الأ�ضعاف ما يح ّتم
على اللبنانيني �رشاء منازل ودفع �أق�ساط
ال تتنا�سب و�إمكانياتهم �أو التخلي عن
رغبتهم بالتم ّلك».
واع��ت�بر �أن���ه «م���ن غ�ير ال���ع���ادل رم��ي

امل�س�ؤوليات جميعها على كاهل القطاع
اخل��ا���ص ،ف��رف��ع الأج����ور ق��د ي��رف��ع من
م�ستويات البطالة وي���ؤدي اىل �إفال�س
بع�ض ال�رشكات ،والأجدى هو �أن تتحرك
الدولة للتخفيف من �أعباء املواطنني».

الحل في األراضي المشاعية

و���ش��دد د .فر�شوخ على �أن «الأرا���ض��ي
ّ
امل�شاعية يف لبنان ،هي من �أهم املوارد
ال��ت��ي متلكها ال���دول���ة ،وال��ت��ي �أ�صبح
اال�ستخدام الر�شيد والأم��ث��ل يف ال��دول
املتح�رضة والنامية هو الأ�سا�س الذي
يقوم عليه التخطيط ب�أنواعه ،وم�ستوياته
و�أهدافه كافة» .ولفت اىل «�رضورة و�ضع
�آلية تر�شيد ا�ستخدامها وتفعيل دورها
يف دفع عملية التنمية وزيادة �إيرادات
الدولة».
و�أ���ش��ار �إىل �أن��ه على ال�صعيد ال�صناعي
«مي��ك��ن ل��ل��دول��ة ت���أج�ير ه��ذه الأرا���ض��ي
لل�صناعيني مببالغ رمزية مقابل �رشوط
ي���أت��ي يف طليعتها توظيف لبنانيني،
ف�رشاء االر�ض ي�شكل حيزاً كبرياً من ن�سبة
اال�ستثمار وتقدميها ي�سمح لل�صناعيني �أو
للراغبني باال�ستثمار يف القطاع ال�صناعي
برتكيز اهتمامهم و�إمكاناتهم املادية
على �إن�شاء امل�صانع ،وبالتايل يتم و�ضع
القطاع على �سكة النمو وطرح فر�ص عمل
جديدة كفيلة بتخفي�ض معدالت البطالة».
يت�رسع البع�ض ويقول �إن
وق��ال« :ق��د
ّ
العربة لي�ست يف �إن�شاء امل�صانع بل يف
ت�شغيلها وت�رصيف �إنتاجها .وهذا كالم
منطقي ،واملطلوب جهود �إ�ضافية من
ترتكز يف العمل
الدولة يف هذا املو�ضوعّ ،
على �إقامة عالقات تعاون اقت�صادي مع
خمتلف دول العامل وال �سيما تلك التي
ي�ستورد لبنان منها».
و�أ�ضاف« :يف الإطار نف�سه ،ميكن للدولة
التوا�صل مع كربى ال�رشكات العاملية
وتقدمي حوافز لها لال�ستثمار يف لبنان،
بحيث تعمد �إىل �إن�شاء م�صانع لها يف
لبنان و�ضخ املزيد من فر�ص العمل
تتم�سك بح ّقها يف �أن
للبنانيني ،على �أن
ّ
يكون الفريق الإداري �أجنبي».
واعترب �أنه «ال بد للدولة من دعم م�شاركة
ال�صناعيني يف املعار�ض التي تفتح
�أمامهم �آفاق عمل جديدة� ،إذ �إن ارتفاع
هذه التكلفة تثني يف كثري من الأحيان
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ال�صناعي عن هذه امل�شاركة وحتد من
تقدمه ،وهذا الدعم قد يكون ب�صفة م�ؤقتة
حيث حتفظ الدولة ح ّقها با�سرتداده يف
حال حقق ال�صناعي النتائج املرجوة».
ويف رد على �س�ؤال حول وجود حتديات
كثرية قد تعيق القطاع ال�صناعي عن
التقدم على الرغم من وجود هذا الدعم،
�أكد د .فر�شوخ «�أن لبنان ال ينق�صه �إال
ه��دوء �سيا�سي ووج���ود نية للنهو�ض
بالقطاع ،فكلفة اليد العاملة لن تكون
مرتفعة �إذا وج��دت الأ���س��واق لت�رصيف
الإنتاج وعملت امل�صانع بكل طاقتها
الإنتاجية بحيث تنخف�ض كلفة ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ
ﺍﻤﻟﻨﺘﺠﺔ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل��ه��ا �أﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﻤﻨﺎﻓـ�ﺴﺔ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻲﻓ ﺍﻟ�ﺴﻭﻕ ،ويف�سح
�أمامنا يف املجال لت�رصيف املزيد من
الإنتاج .فعلى الرغم من ارتفاع تكلفة
اليد العاملة يف ال�صني ،مقارنة بدول
�أخرى كالهند وفيتنام ،تتمتع ال�صناعة
ال�صينية مبيزات تناف�سية عالية».
وعلى �صعيد القطاع العقاري ،لفت اىل
�أن��ه «ميكن للدولة بناء وح��دات �سكنية
يف الأرا�ضي امل�شاعية وبيعها وحتقيق
�أرب���اح كبرية بعيداً من ج�شع التجار
ال��ع��ق��اري�ين» .ويف رد على ���س���ؤال عن
�إمكانية تدخل الدولة بهذا ال�شكل ال�سافر
يف �ضوء النظام الإقت�صادي احل��ر يف
لبنان ،رد د .فر�شوخ �سائ ًال« :وهل يرتك
ال�شباب يف لبنان يواجهون م�صريهم
ب�أنف�سهم؟ هل يرتكون �ضحية لقاعدة
الطلب والعر�ض وارتفاع الأ�سعار ،فتكلفة
ال�شقة املتو�سطة  27الف دوالر ،ت�ستطيع
الدولة بيعها ب�ستني الف دوالر ،فتحقق
ارب��اح�� ًا هائلة وحت��ق��ق حلم ال�شباب
ب�إعطائهم ت�سهيالت معينة « .و�أ�ضاف:
«لي�س فقط يف القطاع العقاري ،بل كما
ذكرت يف القطاع الرتبوي ،وال�صناعي
وك��ل القطاعات الأخ���رى على الدولة
ت�سخري �إمكاناتها من �أجل راحة �شعبها.
وعلى القطاع اخلا�ص العمل على ت�شكيل
لوبي اقت�صادي �ضاغط ال �سيما ان هذا
القطاع ي�ضم �شخ�صيات حري�صة على
الإقت�صاد اللبناين نكن لها كل �إحرتام
كرئي�س غرفة بريوت وجبل لبنان حممد
�شقري وال��رئ��ي�����س التنفيذي ملجموعة
�رشكات �إندفكو ،والرئي�س ال�سابق جلمعية
ال�صناعيني نعمت افرام».
العدد  158كانون الأول  -كانون الثاني 2017
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Port Of Tripoli

للنقل واملالحة البحرية

Shuttle Services
Beirut-Tripoli-Beirut
By Sea

Terminal 21 SAL:

Tripoli-Lebanon
Port Street - Al Borji Building
Opposite To Fahed Roumieh Station - Second Floor
Tel: 00961 6 217102 - Fax: 00961 6 217103

مقابلة
تربط ما بين مرفأي بيروت وطرابلس

أنطوان عماطوري« :المالحة البحرية بكل االتجاهات»

�أن�شئت حمطة احلاويات اجلديدة يف مرف�أ طرابل�س
التي �سهلت للتجار يف ال�شمال ا�سترياد ب�ضائعهم
اىل طرابل�س ،وبعد ذلك يف وقت ق�صري وكلفة �أقل،
�ست�صبح املحطة الأم يف مرحلة �إعادة الإعمار
يف �سورية ،نظرا ملوقعها اجلغرايف وموا�صفاتها،
وطرق النقل املتاحة لها ،وذلك وفق ما يقول،
لـ «لل�صناعة واالقت�صاد» ،رئي�س جمل�س �إدارة
�رشكة «غالفتيرن» يف لبنان.
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يعدد ال�سيد �أنطوان عماطوري �أ�سباب التو�سع يف النقل البحري
ّ
وي�شدد على �أن « الدورة االقت�صادية �ستنمو
نحو مرف�أ طرابل�سّ ،
يف طرابل�س وال�شمال .ونظرا ل�صعوبات نقل ال�رشكات البحرية
خطوطها مبا�رشة اىل م��رف���أ طرابل�س يف وق��ت ق�صري ،حيث
يجب �أن ت�ؤمن الرتاخي�ص واملكاتب والبنية التحتية من مقرات
وموظفني و�أجهزة كاملة� ،أقيمت �رشكة «�( »terminal 21شقيقة
ل�رشكة غالفتيرن) للنقل واملالحة  ،جمهزة ببواخر لنقل حاويات
ب�ضائع التجار الذين يريدون ب�ضائعهم يف طرابل�س ،ببواخرها الـ
«.»Shuttle
ويو�ضح عماطوري �أن باخرة الـ « ،»Shuttleكما يرمز ا�سمها ،تقوم
بدورها ،وهو م�سافنة البواخر التي ت�صل اىل مرف�أ بريوت ،فتنقل
احلاويات مبا�رشة لدى �إنزالها من الباخرة الأم يف بريوت اىل مرف�أ
طرابل�س مبا�رشة ،فيت�سلمها التاجر خالل فرتة ق�صرية ،ويبا�رش
معاملة التخلي�ص يف مكاتب طرابل�س ،متجنبا زحمة التخلي�ص
بريوت ،والتي قد ت�ؤخر املعاملة �أكرث من ع�رشة ايام ،وينجز دفع
املعامالت املرفئية يف وقت قيا�سي وب�أقل كلفة مالية.
وفيما ينظر عماطوري اىل امل�ستقبل جلهة تو�سيع ن�شاط ال�رشكة
اىل خارج طرابل�س� ،إن كل ما ننجزه وما اجنزناه على �صعيد
النقل البحري اىل طرابل�س ،ي�ؤدي اىل جعل �سوق طرابل�س مركزا
ا�سرتاتيجيا لإعادة ال�شحن اىل �سورية ،ما يعني �أن �رسعة الو�صول
�إليها من طرابل�س ،جتعل هذه الأخرية من�صة لإعادة �إعمار �سورية،
ل�سببني ،الأول تخفيف التكلفة املالية ،والثاين من ناحية قرب
امل�سافة بني طرابل�س و�سورية ،ا�ستنادا اىل الطريق ال�رسيعة التي
تربط لبنان ال�شمايل ب�سورية .وهكذا ت�ستعيد طرابل�س حركتها
ون�شاطها االقت�صادي نظرا ل��دور امل�سافنة يف �إحياء ال�سوق
الإقليمية ،وت���ؤم��ن فر�ص العمل لكل من معقبي املعامالت،
ال�سائقني و�شاحنات النقل ،مكاتب التخلي�ص وعمليات الرتانزيت
اىل الدول املجاورة ل�سورية كالعراق مثال.
عماطوري �أن حمطة احلاويات يف مرف�أ طرابل�س هي االمتداد
ي�ؤكد ّ
الطبيعي ل�شواطىء �سورية التي تبعد  30كلم من احلدود ،وتت�ضمن
ر�صيفا بطول  600مرت وغاط�س بعمق  15م�ترا ،ما ي�سمح لها
با�ستقبال البواخر العمالقة  ،كما ي�سمح لها بت�أمني م�ستودعات حرة
للتجار ت�ضاف اىل امل�ستودعات احلرة املوجودة يف املرف�أ .علما
�أنه بو�رش ب�أعمال الإعمار على حدود املحطة ملنطقة اقت�صادية
حرة ميكن اال�ستثمار فيها للتجارة ولت�صنيع جميع الب�ضائع التي
يحتاجها امل�ستثمر وامل�ستهلك .وال تفوتني الإ�شارة اىل �أن املحطة
تديرها �رشكة « »Gulftaineruaeاخلليجية التي �أثبتت جناحها يف
جميع املرافىء التي تديرها ،ونذكر منها :ال�سعودية ،كورفاخان،
ال�شارقة ،الربازيل ،الواليات املتحدة وغريها.
وي�شري عماطوري اىل �أن ما ي�ؤهل املحطة لأن تكون الف�ضلى هو
وجود ال�سكة احلديدية عند مدخلها ،وقد �أطلقت مناق�صة لتجهيزها
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وتركيبها ب�رسعة ق�صوى لتكون �أ�سهل و�أرخ�ص طريقة لإي�صال
الب�ضائع اىل �سورية ،علما �أن ال�شاحنات اللبنانية متوفرة ب�أعداد
كبرية يف املنطقة التي تبعد  30كلم عن احل��دود على الطريق
ال�رسيعة التي تربط طرابل�س بالعبودية.
وحت��دث عماطوري لـ «ال�صناعة واالقت�صاد» عن هدف �إن�شاء
«ترمينال  »21متابع ًا القول :ت�سهيال لعملية امل�سافنة من مرف�أ
بريوت �أو من م�رص للخطوط ذات احلمولة  ،وتلك التي ال تريد �أو
ال ت�ستطيع الر�سو يف طرابل�س ل�سبب ما� ،أقيمت �رشكة «ترمينال
 ،»21للنقل واملالحة  ،وكي ت�سيرِ رحلة �أ�سبوعية اىل م�رص ورحلتني
�أ�سبوعيا اىل بريوت عرب بواخرها ،لتجنب �أي ت�أخري يف و�صول
الب�ضائع اىل طرابل�س ،علما �أن ال�رشكات كافة افتتحت مكاتب لها
يف طرابل�س وبد�أت ت�سيري رحالت مبا�رشة اىل مرف�أ طرابل�س.
يبذل عماطوري جهودا حثيثة لت�سويق التجارة البحرية اىل
طرابل�س ،وقد �شارك يف منتدى الغرفة اليونانية للتجارة والتنمية
 ،وحتدث ب�صفته رئي�سا ملجل�س �إدارة �رشكة غلفتيرن ليبانون
امل�شغلة حمطة احلاويات يف مرف�أ طرابل�س ،ويف كلمته التي
�ألقاها قال« :يتمتع مرف�أ طرابل�س مبوقع ا�سرتاتيجي على ال�ساحل
ال�رشقي للمتو�سط ،فهو ي�شكل ،من جهة ،البديل الأقرب من مرف�أ
حدها الأق�صى،
بريوت ،الذي كادت �أن تبلغ قدرته اال�ستيعابية ّ
ومن جهة �أخرى فهو ي�شكل االمتداد الطبيعي الأكرث �أمانا لل�ساحل
ال�سوري ،ال��ذي يقع على بعد اليتعدى الثالثني كلم .لذلك من
املتوقع �أن ت�صبح حمطة احلاويات يف املرف�أ املحطة الأم لإعادة
�إعمار �سورية ،نظرا ملوقعها اجلغرايف وموا�صفاتها وطرق النقل
املتاحة لها».
يبدي ال�سيد �أنطوان عماطوري تفا�ؤله مب�ستقبل قطاع النقل البحري
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ويقول« :من خالل عملنا ن�ساهم يف تطوير قطاع النقل البحري يف
لبنان ،ويف تهيئة املناخ املنا�سب  ،ليعود واجهة ال�رشق الأو�سط،
و�صلة الو�صل بني ال�رشق والغرب ،متحدين ال�صعاب وامل�شكالت
واحل��روب الطارئة على منطقتنا ،ومتفائلني ب�أن الغد �سيكون
�أف�ضل مما �سبق».
ويف ال�سياق الداخلي اللبناين ،عقد لقاء مو�سع يف غرفة التجارة
وال�صناعة يف طرابل�س ،حتدث فيه رئي�س جمل�س �إدارة �رشكة
غليفتيرن انطوان عماطوري ،بح�ضور مدير مرف�أ طرابل�س احمد
تامر ورئي�س الغرفة توفيق دبو�سي ،حول امليزات التفا�ضلية التي
ميتاز بها مرف�أ طرابل�س ،وجهوزية خدماته اللوج�ستية املتطورة
لتن�شيط حركة احلاويات فيه.
�أما دبو�سي فاعترب «وج��ود �رشكة غلفتيرن على نطاق طرابل�س
لت�شغيل ر�صيف احلاويات ،ت�أكيداً على ان�شداد امل�ستثمر العربي اىل
املدينة ،واىل ثقافة امل�ستثمر» .فيما قدم تامر ال�شكر لل�سيد �أنطوان
عماطوري على �إميانه مبرف�أ طرابل�س وو�ضع كل �إمكانياته يف
�سبيل تن�شيط احلركة االقت�صادية ،مبديا �أمنيته على «جميع رجال
الأعمال وامل�ستثمرين التعاون مع عماطوري واملرف�أ للت�صدي
للذين يحاربون انطالقة عمله».
�شدد ال�سيد �أنطوان عماطوري على �أن «الدورة
ويف اللقاء ذاته ّ
االقت�صادية �ستنمو ب�شكل الفت يف طرابل�س وال�شمال ،بفعل حتريك
العمل يف املرف�أ ،و�أن هذه احلركة �ستنتج فر�ص عمل كثرية البناء
ال�شمال .وهدفنا جميعا التعاون من �أجل تفعيل العمل� ،إذ �إن ازدياد
حركة البواخر الآتية اىل املرف�أ جتذب امل�ستثمرين وتن�شط كل
قطاع النقل وحركة ال�سوق لناحية البيع وال�رشاء يف لبنان عموما
وطرابل�س خ�صو�صا».
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مقابلة

رئيس جمعية المزارعين انطوان الحويك:
 2016كان األسوأ للقطاع الزراعي
و�صف رئي�س جمعية املزارعني اللبنانيني انطوان احلويك عام ،2016
ب�أنه �أ�سو�أ ال�سنوات التي عا�شها القطاع الزراعي .متوقعا ا�ستمرار �أزمة
الك�ساد �إذا بقيت ال�سيا�سات االقت�صادية �شبيهة مبا مر خالل عقود،
م�شريا اىل االقرتاحات املقدمة للمعنيني من �أجل النهو�ض بالقطاع
الزراعي .منتقدا الوقوف من قبل البع�ض الذين حالوا دون �إن�شاء �سجل
زراعي وغريه .ويف ما يلي ن�ص حديث احلويك ردا على �أ�سئلة جملة
«ال�صناعة واالقت�صاد».

  كيف تقر�أون واقع القطاع الزراعييف العام 2016؟ وما هي �أبرز التحديات
التي واجهها القطاع خالل العام 2016؟
كانت �سنة  2016من �أ�سو�أ ال�سنوات التي
عا�شها القطاع لزراعي .ف�إقفال الطريق
الربية نحو �أ���س��واق الت�صدير �أدى اىل
تراجع كبري يف ال�صادرات ترافق مع
ك�ساد يف الكثري من القطاعات الزراعية
حتى و�صل احل��ال لدى املزارعني اىل
عدم قطاف �إنتاجهم وقطع الأ�شجار.
وكانت لقرارات وزي��ر الزراعة �أي�ضا»
ت�أثريات �سلبية على بع�ض القطاعات
ف����إدخ���ال  12ال���ف ط��ن م��ن البطاطا
امل�رصية يف �ٱخر يوم من فرتة ال�سماح
وكميات تفوق املتفق عليه كان له ت�أثري
�سلبي على املزارعني يف عكار ،كما �أدت
اىل منع ت�صدير املوز اىل �سورية.
  ما ه��ي �أب���رز ال��ت��ح��دي��ات التي
�سيحملها العام اجلديد للقطاع؟ وما
هي �أبرز امل�سائل التي يجب �أن ين�صب
العمل عليها وال �سيما يف ظل �إنطالق
عهد رئا�سي جديد والعمل على ت�شكيل
حكومة جديدة؟
�سنة � 2017ست�ستمر �أزم��ة الك�ساد من
دون �أن تكون هنالك حلول �إذا ا�ستمرت
ال�سيا�سة نف�سها متبعة من القطاعني
ال�سيا�سي وامل����ايل� .أزم����ات القطاع
ال��زراع��ي كافة كانت ِل ُتح ّل لو كانت
الأول��وي��ة مل�صالح النا�س واالقت�صاد
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يف ع��م��ل ال�����س��ي��ا���س��ي�ين وال�������وزراء.
ويف ع��ود على ب��دء ويف حماولة حل ّل
م�شكلة ال��زراع��ة اللبنانية ومنذ �سنة
مت العمل على عدة ملفات ت�شكل
ّ 2002
الأر�ضية ال�صاحلة لبناء اقت�صاد زراعي
ناجح وفعال...
ف��ت��م ت��ق��دمي اق��ت�راح ق��ان��ون لإن�����ش��اء
غرف زراعية م�ستقلة و�سج ّل زراع��ي.
ومت اق�تراح قانون لإن�شاء امل�ؤ�س�سة
العامة لل�ضمان الزراعي من الكوارث.
ومتت املطالبة ب�إن�شاء امل�رصف الوطني
للإمناء الزراعي ال�صادر بقانون �سنة
.1994
وك���ان ق���رار بت�أجيل تنفيذ املرحلة
ال��ن��ه��ائ��ي��ة م���ن ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ي�����س�ير
ال��ع��رب��ي��ة وع�����دم �إزال�������ة احل��م��اي��ة
اجلمركية ع��ن املنتجات ال��زراع��ي��ة.
مطالب وم�شاريع كانت كافية لت�أ�سي�س
زراع��ة منتجة ومربحة وتعزيز الريف
وتثبيت املزارعني يف قراهم.
ولكن :غرف التجارة ورئي�س الهيئات
االقت�صادية عدنان الق�صار منعوا �إن�شاء
ال�سج ّل الزراعي والغرف الزراعية من
دون تقدمي البديل.
جمعية امل�����ص��ارف وم����صرف لبنان
ورئي�س الهيئات االقت�صادية عدنان
الق�صار منعوا �إن�شاء امل�رصف الوطني
ل�ل�إمن��اء ال���زراع���ي مل�صلحة «ق��ر���ض
اخل�يرات» من فرن�سبنك وه��و م�رشوع
فا�شل مل يعط �أي نتيجة.
�سنة  2005رف�ض وزير االقت�صاد عدنان
الق�صار تقدمي طلب �إعطاء فرتة �سماح
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للبنان م��ن اتفاقية التي�سري العربي
بح�سب ق��رار جمل�س ال���وزراء رق��م 43
تاريخ  .2004/12/9ما �أدى اىل خ�سارة
�سنوية قدرها مئة مليون دوالر من
�إيرادات املزارعني ،وبقي الإغراق وبقيت
املناف�سة غري املتكافئة .وبعد مناق�شة
و�إق��رار اق�تراح قانون �إن�شاء امل�ؤ�س�سة
العامة لل�ضمان الزراعي من الكوارث
يف جلنتي ال��زراع��ة والإدارة والعدل
�سنة  ، 2005نام هذا االقرتاح يف �أدراج
املجل�س النيابي مع ا�ستحالة حتريكه.
�أم��ا يف مو�ضوع ال�صادرات فقد كان
م��ط��ل��وب��ا» م��ن��ذ �إط��ل�اق ب��رن��ام��ج دع��م
ال�����ص��ادرات ال��زراع��ي��ة ،اعتماد ال�س ّلم
املتحرك بحيث يتوقف الدعم عندما
حدا معي ًنا ويزيد الدعم
تتخطى الأ�سعار ًّ
تلقائيا حتى دف��ع كامل ثمن ال�شحن
ًّ
والر�سوم يف حاالت الك�ساد .كما كان
مطلوبا ان ت�شرتي ال��دول��ة  4عبارات
ً
لنقل ال�شاحنات جما ًنا اىل مق�صدها منذ
�سنة  2010لفك ارباط االقت�صاد اللبناين
ب��احل��رب ال�سورية وت���أم�ين خ��ط م��وازٍ
الربي .ولكن
بكلفة مقبولة مكان اخلط ّ
ًّايا من االقرتاحات مل ي�ؤخذ يف االعتبار.
 هل �أنتم متفائلون مب�ستقبل القطاع
الزراعي عام 2017؟
اذا نفذت امل�شاريع ال�رضورية للقطاع
وادي��ر القطاع ب�شكل جيد ف��ان االمل
بتح�سن الو�ضع يكون جديا» واال فان
الو�ضع �سي�سوء ولن تكون �سنة 2017
�سوى ا�ستمرار ل�لازم��ة التي تعي�شها
الزراعة اللبنانية.

تحقيق

 60 .. BBACعام ًا مرت وال يزال «اإلهتمام بالفعل»
عام � ،1956أب�رص ( BBACبنك بريوت
مرت على
والبالد العربية) النور 60 .عام ًا ّ
تلك الإنطالقة �أ�ضحى خاللها امل�رصف
واحدا من امل�صارف التجارية الرائدة يف
ً
لبنان .مت ّكن  BBACمن تعزيز موقعه
كم�رصف لبناين رائ��د من خ�لال و�ضعه
�أ�سا�س ًا �صلب ًا حلوكمة ال�رشكات و�إدارة
متطورة
فعالة للمخاطر وا�سرتاتيجيات
ّ
للأعمال وا�ستخدام مبتكر للتكنولوجيا
وت��ق��دمي خ��دم��ات م��ت��م ّ��ي��زة ،فعمل بجهد
لإ���ض��اف��ة القيمة يف خمتلف امل��ج��االت
وحتقيق ر�ؤي��ت��ه يف ال��ت��ف ّ��وق وال��ري��ادة،
خ�صو�ص ًا �أنه يتمتع ب�إدارة حكيمة و�شفافة
وبكوادر خم�رضمة و�شابة تتمتع بكفاءات
متنوعة ومتكاملة .ومع مرور ال�سنني �شهد
مالي ًا م ّ��ط��رداً وثبات ًا يف
امل�رصف من��وا ّ
حتقيق النجاحات ،ال��ذي جنب ًا �إىل جنب
مع التزامه الثابت لتنمية املجتمع املحلي،
كون �صورة امل�رصف و�سمعته.
ّ
على مر ع�رشات ال�سنني� ،أثبت  BBACان
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«الإهتمام بالفعل» �أكرث من جمرد �شعار
فيه� ،إمنا هو فعل �إمي��ان ي�ؤكد عربه ب�أن
العمل �أبلغ من الكالم ،وب�أن كل وعد يطلقه
هو دين عليه وحق لكل من يتعاون معه
حيث يقدم جمموعة وا�سعة ومتنوعة من
اخلدمات امل�رصفية واملالية والإلكرتونية
تلبي حاجات خمتلف �رشائح املجتمع
التي ّ
من �أف��راد و�رشكات وم�ؤ�س�سات �صغرية،
م��ن خ�لال �إدارت����ه الرئي�سية يف ب�يروت
و�شبكة فروعه الـ 39املنت�رشة على خمتلف
الأرا���ض��ي اللبنانية .ويوا�صل امل�رصف
خطة �إنت�شاره املناطقية يف لبنان والتي
تغطي معظم املحافظات والأق�ضية
باتت ّ
اللبنانية ،فكان �آخرها ف��رع يف منطقة
احلازمية ،كما يح�ضرّ امل�رصف الفتتاح
فرع جديد يف منطقة ب�شارة اخلوري .و�ضمن
التو�سعية يف الأ�سواق
�إطار ا�سرتاتيجيته
ّ
اخلارجية ،لدى  BBACثالثة ف��روع يف
وال�سليمانية) وفرع
العراق (�أربيل وبغداد
ّ
يف قرب�ص (ليما�سول) .ب�إال�ضافة �إىل
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مكتبني متثيليني يف الإم���ارات العربية
املتحدة (�أبو ظبي) ونيجرييا (الغو�س).

قروض وبطاقات إئتمانية

ي�سعى  BBACدوم ًا �إىل حتديث منتجاته
وخدماته وتزويدها مبنافع �إ�ضافية وفق َا
للحاجات ال�شخ�صية لزبائنه على اختالف
�أعمارهم وفئاتهم .تلك احل��اج��ات التي
تتنوع وتتبدل با�ستمرار وفق ًا للتطورات
الإقت�صادية والإجتماعية .فعلى �صعيد
يقدم  BBACقائمة متنوعة من
القرو�ضّ ،
قرو�ض التجزئة ،منها :القر�ض ال�شخ�صي،
ق��ر���ض ال�����س��ي��ارة ،ق��ر���ض ال��ت��ج��ه��ي��زات،
قر�ض الأعمال ال�صغرية ،قر�ض كفاالت،
بالإ�ضافة اىل قرو�ض �سكنية خمتلفة.
بالإ�ضافة �إىل ه��ذه القرو�ض املتنوعة
وال��غ��ن��ي��ة ب��ت��ق��دمي��ات��ه��ا ،مي��ت��از BBAC
مبجموعة وا�سعة من البطاقات امل�رصفية
املميزة وت�شمل :بطاقة «�إلكرتون» للدفع
الفوري والبطاقات االئتمانية «كال�سيك»،

«غ��ول��د» و«ب�لات��ي��ن��وم» ،بطاقة «ي���ورو»،
بطاقتا  Kunhadiو CCCLلدعم ق�ضايا
اجتماعية ،بطاقة «داميوند» التي ُ�صممت
خ�صي�ص ًا لل�سيدات ،التي يمُ كنهن احل�صول
عليها جمان ًا ومل��دى احل��ي��اة ،ف�ض ًال عن
�أنها متنحهن فر�صة هامة للفوز بجوائز
قيمة م��ن امل��ج��وه��رات وامل��ا���س ،بطاقة
ّ
 Visa Infiniteالتي تتما�شي ومنط احلياة
املميز والفخم ملن يطلب الرفاهية ،وبطاقة
«الإنرتنت» وهي بطاقة دفع م�ؤجل ُ�ص ّممت
ل�رشاء املنتجات واخلدمات املتوافرة عرب
�شبكة الإنرتنت.
ويقدم امل�رصف حلاملي بطاقاته االئتمانية
برنامج امل��ك��اف���آت  MyRewardsال��ذي
مينحهم النقاط تلقائي ًا عند ا�ستخدامهم
ب��ط��اق��ات��ه��م االئ��ت��م��ان��ي��ة لت�سديد كافة
م�شرتياتهم يف �أي نقطة من نقاط البيع داخل
لبنان �أو خارجه ٬وا�ستبدالها عرب االنرتنت
()www.bbacmyrewards.com
باملكاف�آت املميزة� .إن الربنامج مينح
تتنوع
خيارات وا�سعة يف فئات متعددة ّ
ما بني اجلوائز النقدية ومكاف�آت ال�سفر
والإلكرتونيات ،و�صوال �إىل ق�سائم الهدايا
وبرامج الرتفيه والتربعات ٬تحُ ّدد قيمتها
وف��ق�� ًا لعدد النقاط التي جمعها حامل
البطاقة على بطاقات االئتمان املختلفة،
والتي يمُ كن جمعها يف ح�ساب واح��د ،ما
يخول حاملي البطاقات ك�سب النقاط ب�شكل
ّ
�أ�رسع وا�ستبدالها مبكاف�آت �أف�ضل.
�إىل ذلك يقدم  BBACجمموعة �شاملة من
خدمات الت�أمني للأفراد ()Bancassurance
التي تباع مبا�رشة للزبائن يف الفروع
ك��اف��ة ،وت�����ش��م��ل :ت���أم�ين ���ض��د احل���وادث
ال�شخ�صية ،ت���أم�ين على احل��ي��اة ل َأج���ل،
ت�أمني على املنزل ،ت�أمني على عامالت
املنازل الأجنبيات وت�أمني على ال�سيارة
اخل�صو�صية .بالإ�ضافة �إىل برناجمي
ال��ت���أم�ين الإدخ������اري« :ج��ن��ى» للتقاعد
و«جناح» للتعليم.
واجل��دي��ر بالذكر ان  BBACح�صد هذا
العام جائزة امل�رصف الأف�ضل يف خدمة
العمالء ()Best Customer Service Bank
من االحتاد الدوىل للم�رصفيني العرب ،وذلك
خالل حفله ال�سنوي لتوزيع جوائز التميز
والإجن��از امل�رصيف العربي للعام .2016
ت�أتي هذه اجلائزة تنويه ًا بالتزام BBAC
ب��الإه��ت��م��ام بالعمالء وب��ت��ق��دمي �أف�ضل

 BBACأول مصرف في لبنان
يتيح لألم فتح حساب مصرفي
لصالح أوالدها القاصرين عبر
إطالقه «حساب األم»
اخلدمات واملنتجات ،والعمل ب�شكل م�ستمر
على تطوير احللول امل�رصفية املتكاملة
لعمالئه لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم،
�سواء حمليا �أو يف اخلارج.

خدمات إلكترونية

من ناحية اخ��رى ،يواظب  BBACعلى
تطوير خدماته امل�رصفية الإلكرتونية
امل��ت��واف��رة ع�بر الإن�ترن��ت لكل االف���راد
وال�رشكات مبوا�صفات عاملية ،و�أي�ض ًا
عرب �أجهزة ال�رصاف الآيل وال��ت��ي يبلغ
ع��دده��ا حالي ًا  68ج��ه��ازاً .كما اطلق
امل����صرف اجل��ي��ل ال��ث��اين م��ن اخل��دم��ات
امل�رصفية مثل اخلدمات امل�رصفية عرب
َّ
املوبايل ( )Mobile Bankingوخدمة
الدفع عرب املوبايل (،)Mobile Payment
مم��ا مينح العمالء م��زي��داً م��ن املرونة
يف �إدارة عملياتهم امل�رصفية� .إ�ضافة
�إىل تطوير �إمكانيات وح��دة اخلدمات
امل�رصفية اخلا�صة (Private Banking
 )Unitمن خالل طرح منتجات م�رصفية
وت��ط��ورا خل��دم�� ِة الزبائن
��دم��ا
�أك�ث�ر ت��ق ً
ً
املهتمني بالأ�سواقِ املالية العاملية .كما
ِفي ُة
يتطلع �إىل تو�سيع التقدميات امل�رص َّ
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باب و�أ�صحاب
ال �سيما اخلا�صة بفئة َّ
ال�ش ْ
ور ّواد
النا�شئة
امل��ب��ادرات التجارية
ُ
الأعمال.

فعالة
استراتيجية ّ

ت�صدر
يف ظ��ل ه��ذه ال��ظ��روف ال�صعبة،
ّ
 BBACيف ال���ع���ام  2015جم��م��وع��ة
م�����ص��ارف «�أل���ف���ا» ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ٬ف�إحتل
املرتبة الأوىل يف من��و ال��ودائ��ع بن�سبة
 ،% 12.59وحاز على املرتبة الثانية من
حيث منو �إجمايل الأ�صول بن�سبة و�صلت �إىل
 ،% 11.54كما ج��اء يف امل��رك��ز الثالث
يف من��و ال��ق��رو���ض والت�سليفات بن�سبة
 ،% 11.55مما عك�س فعالية اال�سرتاتيجية
امل ّتبعة يف امل�رصف وثقة الزبائن به.
يهتم  BBACمب�س�ؤولية امل�رصف جتاه
املجتمع ( )CSRعرب دعمه امل�ستمر لل�شباب
والأن�شطة الثقافية وت�شجيع امل�شاريع
الإن�سانية والوطنية والبيئية والريا�ضية
و�أي�ض ًا ال�سياحية .كما كان � BBACأول
م�رصف يف لبنان يتيح للأم فتح ح�ساب
م����صريف ل�صالح �أوالده�����ا القا�رصين
عرب �إط�لاق��ه «ح�ساب الأم»� .إ�ضافة �إىل
ذلك ،ح�صد  BBACاجلائزة االقت�صادية
االجتماعية يف فئة «التنمية الريفية»
عن مبادرة «عي�ش لبنان» بال�رشاكة مع
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف حفل
برعاية م�رصف لبنان.
يتم ت�شجيع موظفي  BBACعلى
كذلك ّ
التطوع للم�شاركة يف ن�شاطات امل�رصف
ّ
امل�ستمرة للم�س�ؤولية االجتماعية.
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ن�شاطات �صناعية

الحـاج حسـن يسأل :ماذا نفعل بإنتاجنا
إذا لم ُتفتـح أمامه األسـواق؟

الحاج حسن خالل مشاركته في اجتماعات الدورة الرابعة واالربعين لمنظمة اليونيدو

رف��ع وزي���ر ال�صناعة ح�سني احل��اج
ح�سن ال�����ص��وت ع��ال��ي�� ًا يف ن�شاطات
�صناعية خمتلفة حم��ذراً من ا�ستمرار
ال
تراجع ال�صادرات ال�صناعية� ،سائ ً
على هام�ش اجتماع خ�ص�ص للجهات
املانحة بهدف متويل �إقامة ثالث مدن
�صناعية :هل نحن قادرون حالي ًا على
ت�رصيف �إنتاجنا احلايل قبل الزيادة
املتوقعة للإنتاج نتيجة فتح م�صانع
جديدة؟ لقد انخف�ضت �صادراتنا بن�سبة
 % 25منذ بدء الأزمة يف �سورية لأ�سباب
عديدة .فماذا نفعل ب�إنتاجنا �إذا مل تفتح
�أمامه الأ���س��واق العاملية والأوروب��ي��ة
والعربية؟ وملاذا �إقامة املدن ال�صناعية
اجلديدة �إذا مل يكن بهدف فتح م�صانع
جديدة وال �سيما يف قطاعات الألب�سة
والأدوي��ة واملعلوماتية والتكنولوجية
وغريها ،وزيادة الإنتاج وت�أمني فر�ص
عمل؟
و�شدد احل��اج ح�سن على «�أن املدخل
ّ
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الطبيعي حل�سن �سري الأمور بعد انتخاب
رئي�س جديد للجمهورية وت�أليف حكومة
وح��دة وطنية� ،أن ي�صار �إىل ت�أليف
مبهمة و�ضع �سيا�سة
فريق وزاري يك ّلف
ّ
مقومات
ومن
للبنان،
اقت�صادية عامة
ّ
ه��ذه ال�سيا�سة �إي��ج��اد ف��ر���ص العمل
وتخفي�ض العجز يف امليزان التجاري،
وزيادة ال�صادرات وتخفي�ض الواردات،
وتطوير ال�صناعة �أي زيادة الإنتاجية
يف امل�صانع و�إقامة م�صانع جديدة».
واع��ت�بر �أن «م����شروع �إق��ام��ة امل��دن
ال�صناعية اجل��دي��دة ي�ساهم يف ح ّل
الأزم��ة االقت�صادية املتفاقمة» .ولفت
اىل �أن��ه «�ستكون لهذا امل�رشوع فوائد
جمة �أبرزها تخفي�ض كلفة الأر�ض على
ّ
امل�ستثمر ،وقدرة ال�سيطرة على املعامل
البيئية والطاقوية واملخلفات وجتميع
والتخ�ص�صات،
امل�صانع بح�سب الفئات
ّ
ف�ض ًال ع��ن و���ض��ع ح��واف��ز و�إع��ف��اءات
�رضيبية �إ�ضافية م�ستقطبة».
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هذا ،ويهدف امل�رشوع اىل �إقامة ثالث
مدن �صناعية جديدة يف بعلبك وتربل
واجلليلية – دير امللخ�ص ،و تبلغ كلفة
بناء امل�رشوع  83.5مليون دوالر تقريب ًا.
قدمت ايطاليا هبة بقيمة  500الف يورو
ّ
لتمويل الدرا�سات ،ومنحت قر�ض ًا مي�سرّ اً
بقيمة  7ماليني دوالر لتمويل اقامة
امل�رشوع .ويبقى ت�أمني  77مليون دوالر
تقريب ًا للمبا�رشة بالتنفيذ.

وفد صناعي في فيينا

وكان احلاج ح�سن قد تر�أ�س وفد لبنان
�إىل اجتماعات الدورة الرابعة والأربعني
ملجل�س التنمية ال�صناعية يف منظمة
الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية (يونيدو)
املنظمة
الذي انعقد بالتزامن مع �إحياء
ّ
احتفاالت العيد اخلم�سني لت�أ�سي�سها
املقر العام للمنظمة يف العا�صمة
يف
ّ
النم�ساويية فيينا.
ون��وه احل��اج ح�سن خ�لال كلمة �ألقاها
ّ

بدور منظمة يونيدو على مدى ال�سنني
اخلم�سني املا�ضية يف م�ساندة وم�ساعدة
ال��دول النامية على تطوير القطاعات
ال�صناعية فيها ،عرب اخلربات �أو التدريب
�أو امل�شاريع التنموية ،وذل��ك من �أجل
حتقيق النمو وزيادة الإنتاجية وتوفري
فر�ص العمل ،ومن �أجل حتقيق التنمية
امل�ستدامة وخف�ض م��ع ّ��دالت البطالة
وال��ف��ق��ر ،وك��ذل��ك م��ن �أج��ل التكاف�ؤ يف
الفر�ص والتنمية يف املناطق الفقرية
ولفئات الن�ساء وال�شباب ،واحلفاظ على
البيئة وخف�ض وتر�شيد ا�ستهالك الطاقة
واملوارد الطبيعية.
ولفت يف �إطار �إ�ضاءته على بع�ض الأمور
الهامة التي يجب �أن تتح ّقق من �أجل
ت�أمني مبادىء و�أه��داف الأمم املتحدة
ويونيدو ،اىل ال�ضغوط الكبرية واملتزايدة
على لبنان ب�سبب النزوح على خمتلف
ال�صعد ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية
واالجتماعية والبنى التحتية ،ومن
�ضمنها على ال�صناعة .ودعا اىل «ت�صحيح
مواطن اخللل الكبرية يف التجارة العاملية
حيث تعاين الدول النامية التي ت�سعى اىل
كم ًا ونوع ًا و�إنتاجية،
تطوير �صناعتها ّ
من �صعوبات ت�سويق وبيع منتجاتها
يف �أ�سواقها املحلية �أو ت�صديرها اىل
اخلارج ،ب�سبب �سيا�سات احلماية �أو الدعم
�أو الإغراق التي ت ّتبعها الدول �أو التك ّتالت
االقت�صادية الكربى».

نقابة الطباعة

وعبرّ احلاج ح�سن خالل رعايته ع�شاء
نقابة الطباعة ال�سنوي ،عن تفا�ؤله ب�أن
«العهد اجلديد مقتنع باهمية و�رضورة
و�ضع ر�ؤي��ة اقت�صادية عامة لل�سنني
املقبلة ،على عك�س ما كان يجري من
�إهمال وتهمي�ش لهذا امللف طيلة الـ 25
�سنة املا�ضية».
ودع��ا ك ّل «قطاع اقت�صادي اىل و�ضع
ت�صوره للحلول والآف���اق امل�ستقبلية
ّ
ورفعها اىل املعنيني لي�صار اىل جمعها
يف �صيغة واح��دة ي�رشف عليها فريق
وزاري يعمل كخلية اقت�صادية بالتعاون
م��ع امل�����س���ؤول�ين يف الإدارات العامة
واخلا�صة املعنية».
وج���دد ال��ق��ول �إن «ت��ط��وي��ر القطاعات
ّ
الإنتاجية ال�صناعية والزراعية يجب

المشاركون في ورشة عمل عن «كيفية جعل التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر إنتاجية»

يتم بالتكامل مع قطاعات ال�سياحة
�أن ّ
واخلدمات والبناء والقطاع امل�رصيف،
فالتطوير يجب �أن ي�شمل كل القطاعات
والأرك��ان التي ت�ش ّكل ركائز االقت�صاد
الوطني ودعائمه».
ورك��ز على «��ض�رورة العمل على رفع
ّ
ال�صادرات يف ك�� ّل القطاعات املهيئة
للت�صدير من جهة ،واىل زي��ادة ح�صة
الإنتاج الوطني يف ال�سوق املحلية من
جهة �أخرى».

ورشة تمويل المؤسسات
الصغيرة

و�أمل احلاج ح�سن ،يف كلمة �ألقاها خالل
رعايته ور�شة عمل عن «كيفية جعل
التمويل للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
�أك�ثر �إنتاجية» بالتعاون مع االحت��اد
االوروب��ي وم�ؤ�س�سة كفاالت�« ،أن تكون
النتخاب رئي�س للجمهورية وانطالقة
العهد اجلديد �آث��ار �إيجابية ب�شكل عام
وعلى ال�صعيد االقت�صادي ب�شكل خا�ص».
ول��ف��ت اىل �أن����ه «م���ن ال�����ض�روري �أن
ي�شهد االقت�صاد اللبناين نقلة نوعية
وال �سيما يف قطاعاته يف لبنان ،وال
يخفى على �أح��د �أن االقت�صاد اللبناين
قائم على قطاع اخل��دم��ات وال�سياحة
خ�صو�صا م��ع االع��ت��م��اد على القطاع
الزراعي ،ولكن للأ�سف �أ�صيب بال�رضر
هذا العام وال �سيما بعد �إقفال املعابر
الربية من �سورية اىل البلدان العربية».
ور�أى �أن���ه «م��ن ال����ضروري وال��واج��ب
تعزيز قطاع ال�صناعة وال �سيما تفعيل
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امل�ؤ�س�سات ال�صغرية والتي ت�ساهم يف
حتريك ال�سوق وخلق فر�ص عمل».

تطوير الصادرات النظيفة

�شدد احلاج ح�سن على
ويف �سياق �آخرّ ،
التزام القطاع ال�صناعي الإنتاج الأخ�رض
وجدد
والنظيف حماية للبيئة يف لبنانّ .
الدعوة �إىل ت�أليف فريق وزاري اقت�صادي
يجتمع دوري ًا ويتوىل و�ضع ا�سرتاتيجية
على مدى ال�سنوات ال�ست املقبلة تهدف
اىل تكبري حجم االقت�صاد وتخفي�ض
العجز يف املوازنة وزي��ادة ال�صادرات
وتخفي�ض حجم الواردات».
وق��ال خ�لال رعايته ووزي��ر االقت�صاد
والتجارة الدكتور االن حكيم ور�شة عمل
وطنية عن «تطوير ال�صادرات النظيفة
نظمها معهد البحوث
واخل�����ض�راء»ّ ،
ال�صناعية بالتعاون مع منظمة الأمم
املتحدة للتجارة والتنمية (االونكتاد)
بح�ضور املدير العام للمعهد الدكتور ب�سام
الفرن ،ومدير املركز اللبناين للإنتاج
ّ
الأنظف الدكتور علي يعقوب و�صناعيون
يرحب بالإنتاج الأخ�رض.
وخرباء« :لبنان ّ
لكن تطبيقه يتطلب ا�ستثمارات جديدة،
وه��ذا يعني �إنتاج ًا �أك�ثر .و�إذا ك ّنا غري
قادرين على املناف�سة الداخلية ب�سبب
الإغ���راق ،وال على املناف�سة اخلارجية
ب�سبب العوائق و�سيا�سات الدعم واحلماية
التي يلج�أ �إليها معظم دول العامل ،فماذا
نفعل ب�إنتاجنا؟ التحدي الأهم هو زيادة
الت�صدير ،وعلينا جميع ًا حتويل هذه
امل�س�ألة �إىل ق�ضية ر�أي ع��ام .ف���إذا مل
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يكن هناك ت�صدير ،ال �إنتاج ،وبالتايل ال
ا�ستثمارات جديدة يف ال�صناعة اخل�رضاء
وال يف �أي قطاع �إنتاجي �آخر».
م��ن ج��ه��ت��ه ،ر�أى حكيم «�أن����ه و�سط
خ�صو�صا
الأزم��ات البيئية املتفاقمة
ً
يف ملف ال��ن��ف��اي��ات وم��ا يخلفه من
حتديات م�ستقبلية خطرية باتت تتطور
تهدد الأج��ي��ال املقبلة
�إىل م�ستويات ّ
مب�شاكل �صحية وبيئية واقت�صادية
واجتماعية ،يبقى الإن��ت��اج النظيف
�أي «الإنتاج الأخ�رض» احل ّل الأف�ضل
والأنفع» .واعترب «�أن هذا ال يتحقق �إال
بنتيجة �أمرين :الأول وهو ال�سعي �إىل
تكري�س الثقافة اخل�رضاء وهو �أمر يجب
�أن يتم ر�سميا وعلى امل�ستويات كافة ،
وثانيا ا�ستقطاب التمويل املالئم حلفظ
و�ضمان ا�ستدامة املوارد الطبيعية يف
لبنان ،وه��ي م��وج��ودة ب��وف��رة ت�سمح
باال�ستثمار يف االقت�صاد الأخ�رض».
ولفت اىل �أنه «متى مت تكري�س ثقافة
االقت�صاد الأخ�رض والتزمت ال�رشكات
وامل�ؤ�س�سات بتوجيه اال�ستثمار نحو
ال�صناعات والتكنولوجيا اخل�رضاء
من �أجل احل�صول على التمويل الالزم
لدعم ه��ذه اال�ستثمارات وامل�شاريع،
ا�ستطعنا النهو�ض باقت�صادنا و�ضمان
ا�ستدامته ،وبالتايل خلق فر�ص عمل
جديدة».
بدوره ،لفت الفرن اىل «وجوب االعرتاف
ب�أننا نعي�ش باقت�صاد معومل ومتداخل
حد كبري» .واعترب �أنه «بهدف تعزيز
�إىل ّ
فاعلية اقت�صادنا الوطني وق��درات��ه
التناف�سية يف الأ�سواق الدولية ،يجب
�أن نقوم بعملية الإن��ت��اج ال�صناعي
وال���زراع���ي بطريقة بيئية �صحيحة
تتالءم مع �أهداف الأمم املتحدة للتنمية
امل�ستدامة ،و�أن نتطلع اىل بناء اقت�صاد
م�ستدام و�أخ�رض ،واىل املحافظة على
م���واردن���ا الطبيعية والتخفيف من
اعتمادنا على الطاقة امللوثة واالرتكاز
على امل�صادر البديلة».
و�أل��ق��ى ال��دك��ت��ور يعقوب كلمة با�سم
امل��رك��ز ال��ل��ب��ن��اين ل�ل�إن��ت��اج الأن��ظ��ف
وبالنيابة ع��ن ممثل االون��ك��ت��اد جاء
فيها« :ل��ق��د �أ�صبحت ال�صناعة منذ
دخولنا الألفية الثالثة حمور التحدي
الكبري الذي تواجهه الدول النامية يف
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الجميل متوسطًا الحضور عقب استقباله السفير اإليطالي

معركتها ملحاربة التخلف ومعاجلة
امل�شكالت االجتماعية كالفقر والبطالة،
كما �أن التقدم ال�صناعي وربطه ب�شكل
مبا�رش مع الأداء البيئي �أثبت �آثاره يف
منو االقت�صاديات يف كثري من الدول.
�إن تطوير القطاع ال�صناعي وعالقته
بالبيئة يف ظل املتغريات االقت�صادية
ال��دول��ي��ة وال��ع��ومل��ة وم��ا يرافقها من
حتديات ومناف�سة يتطلب منا جميعا
العمل على عدة حماور ومنها ما نحن
يف �صدده من خالل هذه الندوة املوجهة
للقطاع ال�صناعي والتجاري� .إن ور�شة
العمل ه��ذه تهدف اىل تهيئة الطريق
وب��داي��ة التعاون الفعال بني قطاعي
البيئة وال�صناعة وامل�ؤ�س�سات التجارية
يف لبنان وخارجه .هذا التعاون الذي
�سيكون بالت�أكيد مل�صلحة اجلميع ،وما
التعاون بيننا وب�ين  UNCTADيف
جنيف يف �سوي�رسا �إال بداية مل�ساعدة
لبنان على التقدم وحت�سني ظروفه
االقت�صادية».

جمعية الصناعيين

وعلى �صعيد جمعية ال�صناعيني� ،أقام
رئ��ي�����س اجلمعية ف���ادي اجل��م��ي��ل لقاء
حواري ًا مع ال�سفري االيطايل يف لبنان
ما�سيمو م��اروت��ي ،ت��ط��رق خ�لال��ه اىل
التطورات ال�سيا�سية االيجابية امل�ستجدة
يف لبنان ،الفت ًا اىل �أن «لبنان مقبل
على فرتة ا�ستقرار ن�أمل خاللها التعاون
�أكرث مع �رشكائنا الأوروبيني وال �سيما
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ايطاليا لإعادة لبنان اىل م�سار النهو�ض
واالزدهار».
نوه اجلميل بالعالقة القوية التي جتمع
ثم ّ
القطاع ال�صناعي اللبناين بااليطايل،
الفت ًا اىل �أن لبنان ي�ستورد ن�سبة كبرية
من الآالت ال�صناعية من ايطاليا .و�أ�شاد
بالدعم الذي توفره ايطاليا للكثري من
الربامج االقت�صادية يف لبنان خ�صو�صا
ال�صناعية منها ،و�آخ��ره��ا دع��م �إن�شاء
مناطق �صناعية ،وم�ساهمتها يف تطوير
البنى التحتية الالزمة.
كما ا�ستقبل اجلميل بعثة من �صندوق
النقد الدويل برئا�سة كبري االقت�صاديني
يف بعثة لبنان اندرو تيفني .وت�أتي زيارة
الوفد يف �إطار امل�شاورات ال�سنوية الرامية
اىل �إع��داد التقرير االقت�صادي والنقدي
وامل��ايل ال�شامل لل�صندوق عن لبنان
واملعروف بتقرير «املادة الرابعة».
و�أو���ض��ح اجلميل �أن «اللقاء تطرق اىل
الأو�ضاع االقت�صادية يف لبنان ،و�أ�ضاء
ع��ل��ى ���ص��م��ود ال��ق��ط��اع ال�����ص��ن��اع��ي يف
ال�سنوات الأخرية رغم كل التحديات التي
يواجهها .كما جرى البحث يف �سبل تفعيل
القطاع من �أجل رفع م�ساهمته يف الناجت
املحلي» .وعر�ض اجلميل لر�ؤية جمعية
ال�صناعيني االقت�صادية االجتماعية
والهادفة اىل انعا�ش االقت�صاد اللبناين
بقطاعاته ك��اف��ة ورب��ط��ه باالنت�شار
اللبناين حول العامل .وتطرق اىل �أبرز
التحديات التي تواجه القطاع ال�صناعي
و�سبل معاجلتها.
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من �شهر �إلى �شهر
«المؤتمر المصرفي العربي والدولي» يؤكد دور بيروت

ّ
المحفزة لإلقتصاد
سالمة :المركزي سيتابع مبادراته
�أكد امل�ؤمتر املايل وامل�رصيف
نظمه
العربي والدويل الذي ّ
احتاد امل�صارف العربية بعنوان
«اللوبي العربي الدويل – لتعاون
م�رصيف �أف�ضل» يف ح�ضور
خليجي واجنبي ،على الدور
امل�رصيف واملايل الأ�سا�سي الذي
ت�ؤديه العا�صمة بريوت على
ال�صعيدين العربي والإقليمي.
وكان امل�ؤمتر الذي عقد برعاية
رئي�س احلكومة متام �سالم ممث ًال
بنائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الدفاع �سمري مقبل ،وبالتعاون
مع م�رصف لبنان وجمعية
م�صارف لبنان واالحتاد الدويل
للم�رصفيني العرب ،قد افتتح
�أعماله يف فندق «فيني�سيا»
بح�ضور رئي�س الوزراء ال�سابق
ف�ؤاد ال�سنيورة ،الأمني العام ال�سابق
جلامعة الدول العربية عمرو مو�سى ،رئي�س احتاد امل�صارف
العربية ال�شيخ حممد جراح ال�صباح ،حاكم م�رصف لبنان ريا�ض
�سالمة ،رئي�س جمعية امل�صارف الدكتور جوزف طربيه ،رئي�س
جمل�س الهيئات االقت�صادية عدنان الق�صار ،وزيرة التعاون
الدويل امل�رصي �سحر ن�رص ،وزيرة الت�ضامن االجتماعي يف
م�رص غادة الوايل ،الأمني العام الحتاد امل�صارف العربية و�سام
ف ّتوح ،و�شخ�صيات وفاعليات اقت�صادية.

الصباح

و�أكد ال�شيخ ال�صباح يف حفل االفتتاح �أن «القطاع امل�رصيف
العربي ي�ستطيع �أن ي�ساهم يف �صنع ال�سالم من خالل �إعادة
الإعمار والبناء وحتريك عجلة الإقت�صاد واال�ستثمارات،
خ�صو�ص ًا وانه ميلك �إمكانات مالية وب�رشية كبرية ،وثقة دولية
مميزة ،نظراً اىل حر�صه على تطبيق املعايري الدولية والإلتزام
ّ
بها» .ودعا امل�صارف العربية �إىل «التكاتف والتالقي ،وو�ضع
كل �إمكاناتها وا�ستثماراتها يف مناطقنا العربية لأن �صيغة
التكامل تعبرّ عن مفهوم الت�شارك والتفاعل».

سالمة

بدوره� ،أعلن �سالمة �أن «انتخاب الرئي�س مي�شال عون رئي�س ًا
للجمهورية وتكليف الرئي�س �سعد احلريري رئا�سة جمل�س
أقرت
الوزراء ،يع ّززان ثقة امل�ستهلك وامل�ستثمر خ�صو�ص ًا �إذا � ّ
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد  158كانون الأول  -كانون الثاني 2017

المشاركون في جلسة افتتاح المؤتمر

املوازنة و ُف ّعلت امل�ؤ�س�سات الد�ستورية واخلطط االقت�صادية
وامل�ساعدات من �أجل التخفيف من �أعباء احلرب ال�سورية على
لبنان» .وطم�أن �إىل �أن م�رصف لبنان «�سيتابع مبادراته
املح ّفزة لالقت�صاد من خالل دعم الفوائد على قطاعات
ال�سكن وال�صناعة والزراعة وال�سياحة واالبداع الفني� ،إ�ضافة
�إىل القرو�ض التعليمية وقرو�ض القطاع الرتبوي وال�صحي
واال�ست�شفائي ،ودعمه للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة» .واكد
�سالمة ان «م�رصف لبنان ي�شجع امل�صارف على الإقرا�ض
باللرية اللبنانية فت�صبح اللرية بذلك �أداة للنمو االقت�صادي».
وتوقع ل�سنة  2016منواً يرتاوح بني  1,5و % 2مع ن�سب ت�ضخم
تقارب ال�صفر».
و�شدد �سالمه على اال�ستمرار يف «دعم م�شاريع توفري الطاقة
ّ
والطاقة املتجددة بالتعاون مع م�ؤ�س�سات دولية (االحتاد
الأوروبي و�إيطاليا) من خالل �آلية ( )NERRAالتي � ّأمنت 10,000
فر�صة عمل .فارتفع عدد ال�رشكات من � 60إىل �أكرث من  300منذ
�إجناز هذه املبادرة .وا�ستفاد من هذه القرو�ض � 153,000شخ�ص
وم�ؤ�س�سة وبلغ ر�صيدها الرتاكمي الـ 14مليار دوالر �أمريكي.
وت�ش ّكل القرو�ض ال�سكنية  % 63من هذه القرو�ض مو ّزعة على
 98,000مقرت�ض ،يف حني ت�ستفيد القطاعات االنتاجية من 37
 %من هذه القرو�ض .و� ّأدت هذه املبادرات �إىل املحافظة على
منو �إيجابي يف االقت�صاد اللبناين ،وهي ت�ساهم ب�أكرث من % 50
من ن�سب النمو ال�سنوي الذي يحققه لبنان».
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طربيه

من جهته� ،أ�شار طربيه �إىل �أن الكلفة االقت�صادية ملا يح�صل من
حروب يف بلدان عربية عدة ت�ضعنا جميع ًا �أمام حتديات م�صريية
تتناول �إعادة البناء ال�سيا�سي وامل�ؤ�س�ساتي واالقت�صادي
واالجتماعي والإن�ساين ،وهنا تربز �أمام م�صارفنا العربية
�أخطار و�صعوبات ويف الوقت نف�سه الفر�صة يف �صياغة دور
جديد لها مبا ي�ساعد على حتفيز النمو ،وت�شغيل حمركات التغيري
يف االقت�صاد والت�أثري من خالل التمويل يف بناء اقت�صادات
املعرفة واالبتكار والتكنولوجيا وحت�سني البيئة والطاقة
امل�ستدامة بهدف امل�ساعدة يف توفري جهوزية �شعوبنا يف بناء
م�ستقبل �أف�ضل».

القصار

واعترب الق�صار �أن «�صمود القطاع امل�رصيف اللبناين يف وجه
العوا�صف املتالحقة من كل حدب و�صوب ،يعود بالدرجة الأوىل
�إىل نظامنا امل�رصيف املتما�سك ،والذي �أر�ست دعائمه الهند�سات
املالية التي ابتكرها م�رصف لبنان بالإ�ضافة اىل التزام لبنان
و�شدد على «�رضورة
معايري ال�شفافية والنظم املالية العاملية»ّ .
�إيجاد تكتل عربي م�رصيف منظم ،ي�ساهم يف �صياغة ال�سيا�سات
امل�رصفية الدولية على ال�ساحة االقت�صادية وامل�رصفية
الدولية».
ويف اخلتام� ،أ�شارت ن�رص �إىل �أن «التحديات التي يواجهها العامل
العربي حت ّتم التكاتف جلبه امل�شكالت وحتقيق اال�ستقرار والأمن
ومكافحة الإرهاب الذي �شكل تهديداً حقيقي ًا».

التوصيات

وخرج امل�ؤمتر بتو�صيات دعت امل�صارف العربية �إىل التكاتف
والتالقي وتركيز �إمكاناتها واملزيد من ا�ستثماراتها يف منطقتنا
العربية ،واىل تكوين تكتل م�رصيف عربي ملواجهة ال�ضغوط
الدولية ،وتعزيز العمل االقت�صادي العربي امل�شرتك ،وتفعيل
دور امل�صارف العربية يف �صياغة القرارات املالية والنقدية
واالقت�صادية ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سات واملنظمات الدولية.
كما او�صى امل�ؤمتر بعقد �رشاكات ا�سرتاتيجية بني امل�صارف
العربية ،وبينها وبني امل�صارف الدولية ،وخلق جتمعات عمالقة
لت�شجيع الإ�ستثمار العابر للحدود ،ودعا ال�سلطات املخت�صة
و�صناع القرار االقت�صادي واملايل العربي �إىل ت�أمني الأر�ضية
املنا�سبة لزيادة التن�سيق والتقارب بني االقت�صادات العربية،
وبذل املزيد من اجلهود والتعاون بني ال�سلطات الرقابية العربية
من �أجل و�ضع خطة موحدة تهدف �إىل مكافحة جرائم غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب والتهرب ال�رضيبي .كما دعا امل�صارف
العربية �إىل تخ�صي�ص ن�سبة من ا�ستثماراتها اخلارجية ،لدعم
م�شاريع �إعادة الإعمار وامل�ساهمة يف معاجلة تداعيات احلروب.
و�شدد على �رضورة تعزيز عالقات امل�صارف العربية مع
ّ
امل�صارف املرا�سلة ،وتعميق وتكامل �إجراءات مكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب .و�أكد �رضورة تعزيز ال�شمول املايل
يف املنطقة العربية ،وبخا�صة يف جمال متويل امل�رشوعات
املتو�سطة وال�صغرية .
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موجز اقتصادي
� أ�سفرت االنتخابات الفرعية التي
�أجرتها نقابة �صيادلة لبنان مللء
املراكز الثالثة التي �شغرت يف جلنة
التقاعد عن فوز كامل لالئحة النقابية
املدعومة من النقباء زياد ن�صور،
�صالح دبيبو وليلى خوري على الئحة جتمع الأحزاب
و�ضمت الالئحة الفائزة ك ًال من ال�صيادلة طانيو�س ف�ضول،
با�سم حنينة وحممد يحفويف الذي حل ع�ضواً رديف ًا .و�أكدت
الالئحة النقابية يف بيان «موا�صلة العمل من اجل العودة
بالنقابة اىل خطها املهني ال�رصف البعيد عن التدخالت
احلزبية والفئوية ال�ضيقة».
� أجرى وزير العمل �سجعان قزي
عملية �إ�صالحية ا�ستهدفت مكاتب
ا�ستقدام العامالت يف اخلدمة املنزلية
«يف �إطار مكافحة الإجتار بالب�رش
واحرتام حقوق الإن�سان ،ومن �أجل
و�ضع �أ�س�س قانونية و�شفافة جديدة
لعمل هذه املكاتب تن�سجم مع املعايري الدولية ،ذلك �أن هذه
املهنة تتعاطى بالإن�سان ولي�س بتجارة «اخلر�ضوات» على
حد ما جاء يف بيان الوزارة .ومتنى البيان على نقابة مكاتب
ّ
ا�ستقدام العامالت يف اخلدمة املنزلية �ضبط كل املكاتب،
ودعا املكاتب �إىل العمل بروح �إن�سانية وبح�سب القوانني،
ور�أى �أنه «على العائالت �أال تتعامل �إال مع مكاتب الإ�ستقدام
ال�رشعية».
 متنى املدير العام لل�صندوق
الوطني لل�ضمان الإجتماعي حممد
كركي حتقيق العهد الرئا�سي اجلديد
املزيد من التقدم يف املجال ال�صحي
والإجتماعي يف لبنان ،وال �سيما
من خالل �إقرار قانون نظام التقاعد
واحلماية االجتماعية الذي ينتظره اللبنانيون منذ ع�رشات
ال�سنني» .ونوه بتوقيع بروتوكول التعاون بني احتاد �صناديق
التعا�ضد يف لبنان واحتاد
التعا�ضديات يف فرن�سا يف �شهر
�آذار املا�ضي ،يف ح�ضور رئي�س
احتاد التعا�ضديات الفرن�سية اتيان
كانيار ،ملا يف ذلك من خري وتقدم
للحركة التعا�ضدية يف لبنان.
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ّ
مذكرة تفاهم بين غرفة طرابلس
و «فرنسبنك» و«فينيكس إنرجي»
وقعت غرفة طرابل�س ولبنان ال�شمايل ،مذكرة تفاهم مع
«فرن�سبنك» و»�رشكة فينيك�س �إنرجي» لإن�شاء حمطة لتوليد
الطاقة املتجددة (ال�شم�سية) لرتكيب �ألواح على �أ�سطح معر�ض
ر�شيد كرامي الدويل بقوة  5ميغاوات وذلك يف �إحتفال �أقيم
بح�ضور حاكم م�رصف لبنان ريا�ض �سالمة ،رئي�س الغرفة
توفيق دبو�سي ،عميد الإقت�صاد اللبناين رئي�س الهيئات
الإقت�صادية اللبنانية عدنان الق�صار.

دبوسي

و�ألقى دبو�سي كلمة �أكد فيها اجلهوزية ال�ستقبال ال�رشكاء يف
الوطن من مكونات املجتمع اللبناين كافة لنعمل يف مناخ من
ال�رشاكة مبا ي�ؤدي يف املح�صلة اىل دعم اخلزينة اللبنانية .و�أكد
�أن «املدينة غنية برثوتها التي وجب علينا �أن نح�سن �إدارتها و�أن
نتناغم مع بع�ضنا البع�ض كل من موقعه ي�ؤدي الدور الإيجابي
« .و�أعرب عن �أمله «ب�أن تنطلق م�ؤ�س�سات الدولة الد�ستورية
والت�رشيعية والتنفيذية ويعود اللبنانيون اىل العمل ،بعيدا من
التجاذبات امل�ؤذية ،مبا يخدم م�صلحة �شعب لبنان ونعود لنبني
معا وطن احلرية وال�سيادة والإ�ستقالل والإزدهار».

أفرام

من جهته ،عبرّ رئي�س �رشكة «فينيك�س انرجي» نعمت افرام عن
اقتناعه بدور طرابل�س الفاعل والقوي كمنطقة �إقت�صادية جاذبة،
كما حتدث عن م�رشوع الطاقة املتجددة الذي توقع الغرفة
�إتفاقيته مع ال�رشكة املنفذة وفرن�سبنك م�ؤكداً �أنه امل�رشوع
الأول من نوعه يف لبنان الذي يف�ضي اىل
�إن�شاء حمطة توليد طاقة كهربائية على
الطاقة ال�شم�سية بقوة  5ميغاوات.

دبوسي يسلم القصار ميدالية مذهبة بحضور سالمة

سالمة

و�أ�شار �سالمة اىل �أن «املركزي يعمل لكي تكون اللرية اللبنانية
�أداة ت�سليف �أ�سا�سية يف العام املقبل وت�ستعمل هذه اللرية
للتنمية واملق�صود بهذا الأمر ت�أمني قرو�ض جديدة باللرية
اللبنانية و�إذا توفرت الإمكانية ب�أن نطور الت�سليف باللرية
اللبنانية يف �أن نفتح بابا لتنمية �إقت�صادية يف لبنان».
من جهته املهند�س ربيع ا�سطا من ال�رشكة املنفذة �رشح حيثيات
امل�رشوع ومرتكزاته التقنية.
وقدم دبو�سي ل�سالمة مفتاحا ذهبيا «مفتاح االقت�صاد ال�شمايل
والتنمية امل�ستدامة كما قدم ميدالية مذهبة �إىل الق�صار.

القصار

بدوره ،لفت الق�صار اىل �أن «توليد الطاقة من
خالل م�صادر الطاقة امل�ستدامة ميهد الطريق
�أمام تطوير البنى التحتية وحتقيق التنمية
الإقت�صادية على املدى البعيد وخ�صو�صا �أن
اهلل �أنعم علينا يف لبنان بالطاقة ال�شم�سية
�أياما طويلة يف كل الف�صول وقد �أطلقت
جمموعة فرن�سبنك يف العام  2014مبادرة
متويل الطاقة امل�ستدامة ونحن نفتخر ب�أن
نكون امل�رصف الرائد يف طرحه وتبنيه
�إدراكا ووعيا منا حلجم العواقب الكبرية
الناجمة عن التغيري املناخي ومدى �أهمية
احلفاظ على البيئة».
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أحدث مصنع في الشرق
األوسط لفرز التبوغ

موجز اقتصادي

رعى وزير املال يف حكومة ت�رصيف الأعمال علي ح�سن خليل
ممث ًال برئي�س �إدارة ح�رص التبغ والتنباك اللبنانية «الريجي»
مديرها العام نا�صيف �سقالوي ،افتتاح م�صنع لفرز التبوغ
الغازية التابعة لـ«الريجي» ،هو الأحدث يف ال�رشق
يف م�ؤ�س�سة
ّ
الأو�سط ،يف ح�ضور فاعليات دينية واقت�صادية واجتماعية.
و�ألقى مدير التبغ الورق عبد املوىل عبد املوىل كلمة �شدد فيها
على �أن امل�صنع الذي مت تد�شينه «يناف�س �أكرب م�صانع التبغ يف
العامل» .وقال� :إن قرار �إقامة هذا امل�صنع يف الغازية ي�ؤكد نهج
�إدارة الريجي ور�ؤيتها و�صالبة موقفها وعراقة مبادئها.
و�أ�شار �إىل �أنها «واحدة من �سل�سلة خطوات وم�شاريع نفذت
وتنفذ ،تعبرّ عن ر�ؤية �شاملة مل�ؤ�س�سة ناجحة يف كل الوطن ،كان
�آخر �إجنازاتها ح�صولها على �شهادة اجلودة  ISOوهي �أول مرفق
عام يح�صل على هذه ال�شهادة».
ق�ص �سقالوي
ثم
امل�صنع،
إجناز
�
وعر�ض فيلم وثائقي عن مراحل
ُ
ّ
�رشيط التد�شني وجال يف �أق�سام امل�صنع مع احل�ضور.

داود رئيس ًا لـ «منظمة البريد
األورومتوسطي»
ا�ست�ضافت «ليبان بو�ست» امل�ؤمتر ال�سنوي
اخلام�س ملنظمة الربيد الأورومتو�سطي
على مدى يومني متتاليني حتت عنوان
«االبتكار والتعاون الربيدي» يف فندق
احلبتور يف بريوت ،حيث �شاركت فيه
ع�رشات ال�رشكات الربيدية الأوروبية
والعربية املوجودة على �ضفاف حو�ض
البحر الأبي�ض املتو�سط.
مت خالل هذا امل�ؤمتر البحث يف �سبل تطوير هذا املجال وتعزيز
التعاون بني الأع�ضاء والعمل على حتويل منهجية عمل �رشكات
الربيد من تقليدية اىل ع�رصية ،وا�ستعمال و�سائل التوا�صل
االجتماعي للتقرب من الزبون وت�أمني �أف�ضل خدمة ممكنة .كما
مت يف نهاية امل�ؤمتر انتخاب رئي�س جمل�س �إدارة «ليبان بو�ست»
خليل داوود رئي�س ًا ملنظمة الربيد الأورومتو�سطي .بالإ�ضافة،
�إىل ا�ستمرار جهاد كر�سمللي يف من�صبه ك�أمني عام للمنظمة.
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 ر�أى الأمني العام للإحتاد
الدويل لنقابات العمال العرب غ�سان
غ�صن ،خالل م�شاركته يف االجتماع
اال�ستثنائي لـ«جلنة التن�سيق
العليا للعمل العربي امل�شرتك»� ،أن
التحديات التي تواجه املنطقة العربية حاليا من �إرهاب
وهجرة ،وبطالة وغريها تفر�ض علينا جميعا العمل
والتن�سيق وتقدمي «الو�صفات» احلقيقية ل�ص ّناع القرار من
خالل �أفكار تدعم التنمية امل�ستدامة القائمة على التعليم
اجليد املرتبط باحتياجات �سوق العمل ،وتعزيز القطاعات
الإنتاجية وتدريب العمالة وتي�سري تنقل الأيدي العاملة
بني البلدان العربية ،و�أن تكون الأولوية للعمالة العربية».
� أ�شار نائب رئي�س غرفة بريوت
وجبل لبنان نبيل فهد لقاء اقت�صادي
لبناين  -كوري ،اىل �أن «فر�ص
ا�ستثمارية واعدة ميكن العمل عليها
�سويا يف عدد كبري من القطاعات
يف لبنان واخلارج وال �سيما يف
دول جمل�س التعاون اخلليجي و�أفريقيا حيث للمغرتبني
اللبنانيني دور قوي وفاعل يف هذه الأ�سواق» .كذلك لفت
اىل �أن «�إقرار قانون ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ص
�سيتيح فر�ص ًا هائلة يف م�شاريع البنية التحتية يف لبنان،
ال عن �صناعة النفط والغاز الواعدة.
ف�ض ً
� أطلق رئي�س احتاد الغرف
اللبنانية رئي�س غرف البحر الأبي�ض
املتو�سط (�أ�سكامي) حممد �شقري دعوة
لتبني «ميثاق العمل» يف املتو�سط
الذي يحد من تفاقم معدالت البطالة
وزحف الفقر ،عرب اتباع �سيا�سة اقت�صادية حمفزة ت�ؤدي
اىل خلق املزيد من فر�ص العمل ورفع معدالت النمو
لتحقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية امل�ستدامة،
م�ؤكدا �أن «النجاح يف تنفيذ هذه ال�سيا�سة �سي�ؤدي اىل
تقوية الن�سيج االجتماعي يف
بلدان املتو�سط وال �سيما النامية
منها جتاه كل الأفكار التخريبية
والإرهابية».
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رئيس مجلس إدارة «ايدال» مك ّرما في غرفة طرابلس

عيتاني :االستثمار األجنبي المباشر الوافد
يسجل  % 6,7من الناتج المحلي اإلجمالي
كرم رئي�س غرفة طرابل�س ولبنان
ّ
ال�شمايل توفيق دبو�سي رئي�س
جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العامة
لت�شجيع اال�ستثمارات يف لبنان
(�إيدال) املهند�س نبيل عيتاين،
خالل حفل اقامه على �رشفه يف
مقر الغرفة يف طرابل�س يف ح�ضور
عدد من �أع�ضاء جمل�س الإدارتني،
ر�ؤ�ساء الهيئات االقت�صادية يف
ال�شمال ،ممثلني عن اجلمعيات
يقدم لعيتاني عربون إكبار وتقدير لدوره في دعم اإلقتصاد الوطني
دبوسي ّ
ورشة عمل
والبلديات ،عدد من امل�صدرين
وكانت «ايدال» قد نظمت
واملزارعني اللبنانيني وح�شد من
بالتعاون مع مكتب فرييتا�س لبنان ور�شة عمل ار�شادية حول
الإعالميني.
«نظام التتبع يف مراكز التو�ضيب»� ،أعلن عيتاين خاللها «�أن
و�أ�شاد دبو�سي يف كلمته بالإجنازات التي قام بها عيتاين
برنامج تنمية ال�صادرات الزراعية  Agri Plusحقق نتائج
على ر�أ�س امل�ؤ�س�سة العامة لت�شجيع اال�ستثمارات يف لبنان
حت�سن نوعية التو�ضيب
لناحية
مبا�رشة
وغري
مبا�رشة
ايجابية
يف �أحلك الظروف .و�أثنى على التعاون امل�شرتك بني «ايدال»
ّ
وخلق توازن بني العر�ض والطلب يف الأ�سواق واخرتاق ا�سواق
والغرفة معتربا �أنه �أداة مهمة لتذليل مكامن ال�ضعف وحتويلها
جديدة ،ف�ضال عن ا�ستقطاب عدد �إ�ضايف من املنت�سبني».
اىل نقاط قوة .وقال « :نحن نكرم اليوم �شخ�صية نكن لها
ولفت اىل انه «على الرغم من الرتاجع املرحلي الذي ت�شهده
كل التقدير واالحرتام� ،شخ�صية تركت ب�صمات �إيجابية يف
هذه ال�صادرات ب�سبب الأو�ضاع الإقليمية� ،إال �أن الأرقام ال
كل ن�شاط قامت به يف الداخل واخلارج� .إنه تكرمي لكل من
تزال اعلى بكثري مما كانت عليه عند �إطالق برنامج تنمية
ي�ؤمن بقدراته الذاتية ،بدور وطنه وبر�سالته .والنا�س تلتف
ال�صادرات الزراعية».
دائم ًا حول الرواد والذين يعملون مل�صلحة االقت�صاد وحموره
الإن�سان واملجتمع».
ت�سعى اىل رفع م�ستوى التوا�صل
مع امل�ستثمرين املحتملني
وابرزهم اللبنانيني املنت�رشين
حول العامل والذين �أثبتوا
كفاءات عالية جعلتهم يتميزون
ويتبو�ؤون اعلى املراكز يف عامل
ال�سيا�سة واالقت�صاد واالجتماع،
بهدف ا�رشاكهم يف التنمية
االقت�صادية يف لبنان.

عيتاني

واعترب عيتاين �أن هذا التكرمي هو تكرمي لـ«ايدال» وجمل�س
ادارتها والعاملني لديها واملتعاملني معها على اجلهود
املبذولة يف ت�أديتهم للمهام التي ت�ضطلع بها امل�ؤ�س�سة �سواء
جلهة ترويج لبنان كمق�صد مهم لال�ستثمارات يف املنطقة،
او جلهة م�ساندة القطاعات الإنتاجية وامل�ساهمة يف تعزيز
�صادراتها.
واذ �أعلن عيتاين �أن «اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش الوافد �إىل
لبنان بات ي�سجل  % 6,7من الناجت املحلي الإجمايل ،ما ي�ؤكد
مناعة اقت�صادنا والأ�س�س البنيوية القوية التي يتمتع بها»،
حتدث عن خطة عمل امل�ؤ�س�سة امل�ستقبلية التي ترتكز على
تفعيل دورها يف �إعداد وتطوير �سيا�ساتها وا�سرتاتيجياتها
التي تهدف �إىل موا�صلة العمل على حت�سني املناخ اال�ستثماري
وتعزيز �صورة لبنان اال�ستثمارية يف الداخل واخلارج وتثبيت
مكانته كوجهة جاذبة للم�ستثمرين .كما او�ضح ان امل�ؤ�س�سة
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مؤتمر الطاقة اإلغترابية

ويف �سياق �آخر� ،شارك عيتاين على ر�أ�س وفد من امل�ؤ�س�سة
يف م�ؤمتر الطاقة االغرتابية الذي تنظمه وزارة اخلارجية
واملغرتبني يف الربازيل.
وكانت لعيتاين كلمة عن «ا�ستعرا�ض الفر�ص من خالل
االنت�شار اللبناين :اال�ستثمار يف لبنان والتجارة الثالثية» ركز
فيها على «�إ�رشاك جميع املغرتبني اللبنانيني �أو املتحدرين
من �أ�صل لبناين يف التنمية االقت�صادية.
و�شدد على «�أن «�إيدال» ت�سعى �إىل �أداء دور حموري يف عملية
ّ
التوا�صل مع االنت�شار اللبناين وبناء رابط متني ووثيق معه،
حيث �أننا نعمل منذ �سنوات عدة بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات
الدولية خ�صو�صا  EUROMED MIGRATIONوم�رشوع
 MedGenerationلزيادة فعالية الرابط االقت�صادي بني لبنان
و�أبنائه املغرتبني جهة �أخرى .وهي تبدي انفتاحا كامال �إزاء
ال�ش�أن االغرتابي ،وا�ستعدادا مطلقا مل�ساندة امل�شاريع يف
القطاعات الإنتاجية وتقدمي احلوافز والت�سهيالت لها».
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 45مليارات دوالر تدفقات مالية
خاصة إلى لبنان في 2016

موجز اقتصادي
� إرتفع عدد ال�سياح يف لبنان
بن�سبة  % 10.2يف العام على �أ�سا�س
�سنوى يف الأ�شهر الت�سعة الأوىل من
 ،2016بعد زيادة قدرها % 16.0
�سجلت يف الفرتة نف�سها من العام
ال�سابق .وبلغ عدد ال�سياح � 1302655سائح يف الأ�شهر
الت�سعة الأوىل من عام  ،2016مقارنة بـ � 1181787سائح
يف الفرتة املقابلة من  .2015وح�صلت �أوروبا والدول
العربية على ح�صة الأ�سد ،حيث �ساهمت بـ % 33.5و 30.4
 %من عدد ال�سياح على التوايل.

توقع معهد التمويل الدويل �أن يبلغ �صايف التحويالت املالية
اخلا�صة غري املقيمة اىل لبنان 4,5 ،مليارات دوالر يف العام
 ،2016بزيادة % 2,9عما كان عليه يف العام � ،2015أي 5,2
مليارات دوالر ،ومقارنة بحجم قيا�سي حتقق عام  2009حني
بلغ  14مليار دوالر.
وقال املعهد يف تقرير ن�رشه «بنك بيبلو�س»� ،إن لبنان من بني
 22بلداً يف الأ�سواق النا�شئة الـ 25امل�شارِكة يف ا�ستطالع �أجراه
لهذه الغاية ،والذي يحقق تدفقات مالية خا�صة �صافية ايجابية
يف العام  .2016و�سيكون لبنان يف املرتبة الثانية الأ�صغر من
حيث الزيادة يف التدفقات بني الأ�سواق النا�شئة يف العام .2016
وع ّلل التقرير �سبب هذه الزيادة «بارتفاع ن�سبته  % 61يف
�صايف التحويالت امل�رصفية من ِقبل غري املقيمني ومن مودعني
�آخرين ،يف مقابل انخفا�ض بن�سبة  % 23,4يف التدفقات عرب
ا�ستثمارات ر�أ�سمالية».
ويتوقع �أن ميثل �صايف التحويالت املالية اخلا�صة ن�سبة % 0,8
ُ
من �إجمايل التحويالت املالية ال�صافية اىل الأ�سواق النا�شئة،
و % 5,4من جمموع التدفقات اىل اقت�صادات ال�رشق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا يف العام  ،2016وهو املعدل الأعلى بني الأ�سواق
النا�شئة الـ.25
قدر املعهد الدويل �صايف التحويالت املالية غري
ويف املقابلّ ،
املقيمة اىل لبنان بقيمة  5,2مليارات دوالر يف العام ،2015
برتاجع ن�سبته  % 16,7عن  6,3مليارات دوالر يف العام ،2014
و 6مليارات يف العام .2013
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� أ�شارت الأرقام ال�صادرة عن
كفاالت �إىل �أن القرو�ض املمنوحة
لل�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم
بلغت  72.0مليون دوالراً �أمريكي ًا يف
الأ�شهر الت�سعة الأوىل من عام ،2016
وذلك ب�إرتفاع ن�سبتة  8.6يف العام على �أ�سا�س �سنوي ،من
 66.3مليون دوالر م�سجلة يف الفرتة املقابلة من العام
ال�سابق .يف الوقت نف�سه ،بلغ العدد الإجمايل لل�ضمانات
 536قر�ض يف الأ�شهر الت�سعة الأوىل من عام  ،2016حيث
ارتفعت من  476قر�ض يف الفرتة نف�سها من عام .2015
وح�صل قطاعا الزراعة وال�صناعة على ن�صيب الأ�سد من
ال�ضمانات ،مع  248قر�ض و  161قر�ض على التوايل.
 افتتح وزير الإقت�صاد والتجارة
يف حكومة ت�رصيف الأعمال �أالن
حكيم «مركز الأعمال اللبناين -
ال�سعودي» يف ال�سفارة ال�سعودية يف
بريوت يف ح�ضور القائم بالأعمال
يف ال�سفارة وم�شاركة فاعليات �إقت�صادية .و�أ�شار حكيم
يف كلمة �ألقاها اىل «الدور الذي �سي�ؤديه هذا املركز يف
ت�سهيل وفتح املجاالت �أمام رجال الأعمال ال�سعوديني
أخوة التي جتمع لبنان
لال�ستثمار يف لبنان .فعالقة ال ّ
باململكة تعطي طابع ًا مميزاً لهذا التبادل القائم بني
الدولتني ،حيث ح�ضنت اململكة
رجال الأعمال اللبنانيني
و�أحاطتهم بعناية خا�صة ،ف�أبدع
وكر�س خرباته يف
اللبناين
ّ
املجاالت كافة و�شارك يف منو
وتطوره».
�إقت�صاد اململكة
ّ
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من �شهر �إلى �شهر
إطالق تج ّمع رجال وسيدات األعمال اللبنانيين في العالم

زمكحـل :هل سيتغ ّلب اإلقتصاد على السياسة يوم ًا؟
جتمع رجال الأعمال اللبنانيني
�أقام
الدول التي ت�س�ضيفهم ،لت�شكيل لوبي
ّ
برئا�سة ف�ؤاد زمكحل م�أدبة غداء  -حوار
قوي ميكن �أن يكون �أكرث �إنتاجية في�شكل
لتجمع رجال
يف منا�سبة الإطالق الر�سمي
ميزتنا اجلديدة وقوتنا الدولية الأهم».
ّ
و�سيدات الأعمال اللبنانيني يف العامل «
وتابع« :لقد حان الوقت لبناء اقت�صاد
 « RDCL Worldمع الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني
املعرفة والإبداع لت�صدير �أفكارنا
لهذه املنظمة العاملية اجلديدة ،يف فندق
و�إبداعاتنا اىل ما وراء حدودنا .وقد
«فور �سيزن» ،بح�ضور عدد كبري من
قررنا �إن�شاء جتمع لرجال و�سيدات
الفاعليات االقت�صادية وجمل�س الإدارة
الأعمال اللبنانيني يف العامل وهو �سيتمتع
التجمع
للتجمع العاملي ،وجمل�س �إدارة
ب�شكل قانوين م�ستقل ،و�سيجمع كبار
ّ
اللبناين ور�ؤ�ساء �رشكات وم�صارف ،وعدد
رجال و�سيدات الأعمال اللبنانيني من
كبري من رجال الأعمال وال�صحافيني.
لبنان والعامل .كما �سي�ضم املهن احلرة
وال�رشكات اخلا�صة ولي�س فقط الأ�شخا�ص
زمكحل يلقي كلمته
زمكحل
ون�أمل �أن يكون له فروع يف
بداية ،حتدث زمكحل
كل بلد ذات كثافة لبنانية
فعر�ض �أهداف التجمع
عالية».
وا�سرتاتيجيته ،وقال« :جلنا
و�أردف�« :سنتعاون ونخلق
العامل ب�أ�رسه حاملني يف
الت�آزر كما �سنوقع على
�أيدينا ،وبكل فخر ،العلم
بروتوكوالت تعاون مع
اللبناين وعلم الريادي
جتمعات لبنانية موجودة
اللبناين املزروع يف جميع
بالفعل يف العامل جلعل
بلدان العامل ،ومتكنا من خلق
جهودنا امل�شرتكة �أكرث
ت�آزر و�رشاكات مع جمتمع
كفاءة و�إنتاجية.
املغرتبني اللبنانيني».
�إننا ن�ؤمن بقوة بت�آزر رجال
�أ�ضاف« :ثروتنا احلقيقية
الأعمال اللبنانيني يف
هي كل لبناين غادر وطنه
العامل ،مل�ساعدة بع�ضهم
وزرع العلم اللبناين يف كل
على دخول �أ�سواق حيث كل
فارس سعد ،نسيب غبريل ،نجيب شقير ،بهيج بوغانم
ركن من �أركان العامل .ال
واحد منهم موجود من قبل،
�أعلم �إذا كان �سي�أتي يوم
والدخول معا اىل �أ�سواق
�سيتغلب االقت�صاد اللبناين
جديدة ،والتعاون لت�أ�سي�س
على ال�سيا�سة ،و�أت�ساءل
وبناء تبادالت جتارية
عما �إذا كان رجال الأعمال
بينهم من �أجل متويل
اللبنانيون يريدون حقا
عمليات ثالثية و�رشاكات
امل�شاركة يف ال�سلطة �أو �إذا
مثمرة ،والنمو والتطور معا.
كان ب�إمكانهم فعليا تغيري
لقد حان الوقت لتخطي
�شيء يف نظامنا املر�سخ
روح الفردية وهي من نقاط
تر�سيخا قويا ،و�إذا كان
ال�ضعف لدينا ،و�أن ن�صبح
ب�إمكانهم �أخذ وت�صدير
مرتابطني نعمل فريقا واحدا
جناحهم من عامل القطاع
وكمجموعة».
اخلا�ص اىل عامل القطاع
ثم قدم زمكحل الأع�ضاء
العام .ولكننا ن�شجع ون�أمل
امل�ؤ�س�سني لـ»جتمع رجال
المؤسسين للتجمع وأعضاء اللجنة التفيذية في صورة تذكارية
من �صميم قلبنا �أن ي�شارك
و�سيدات الأعمال اللبنانيني
زمال�ؤنا اللبنانيون يف جميع �أنحاء العامل بقوة يف �سلطة
يف العامل» و�أع�ضاء اللجنة التنفيذية.
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العبداهلل يهنىء كيجيان
بالذكرى الـ  45إلقامة العالقات

موجز اقتصادي
 وقع رئي�س غرفة طرابل�س ولبنان
ال�شمايل توفيق دبو�سي ،مذكرة تفاهم
مع جتمع رجال الأعمال يف طرابل�س
وال�شمال ممثال برئي�سه عمر احلالب.
واعترب احلالب �أن «اللقاء الذي ن�شهده
اليوم مل يكن وليد اللحظة ،بل هو وليد م�سرية ممتدة من الت�شاور
والتداول ،توجت بتوقيعنا على «مذكرة التفاهم» ،التي تت�ضمن
تعاون وتن�سيق وتقدمي الدعم لإجناح م�رشوع املهند�س و�سيم
الناغي الذي يرت�أ�س جلنته يف جتمعنا وتهدف اىل �إطالق
«متحف لذاكرة معر�ض ر�شيد كرامي الدويل ،والذي تعترب غرفة
طرابل�س ولبنان ال�شمايل ،احلا�ضنة الأ�سا�سية للم�رشوع».

كيجيان مصافحًا العبداهلل

جتمع رجال و�سيدات الأعمال اللبناين ال�صيني
زار رئي�س ّ
علي حممود العبداهلل �سفري جمهورية ال�صني ال�شعبية يف
لبنان وانغ كيجيان .وح�رض اللقاء الذي جرى يف ال�سفارة
ال�صينية امل�ست�شارة االقت�صادية والتجارية يف ال�سفارة
زهانغ فنغلنغ �إ�ضافة �إىل عدد من امل�ساعدين يف ال�سفارة.
وتقدم علي العبداهلل خالل اللقاء من ال�سفري وانغ كيجيان
بالتهنئة ملنا�سبة الذكرى الـ  45لإقامة العالقات الدبلوما�سية
ال�صينية اللبنانية.

كيجيان

و�أ�شار ال�سفري كيجيان اىل «�أن منا�سبة �إطالق العالقات هذه
ال�سنة حت ّل يف الوقت الذي مت فيه انتخاب العماد مي�شال عون
رئي�سا للجمهورية اللبنانية وتكليف الرئي�س �سعد احلريري
و�شدد على «�أهمية الن�شاطات
بت�شكيل احلكومة اجلديدة»،
ّ
جتمع رجال و�سيدات الأعمال اللبناين ال�صيني،
التي يقوم بها ّ
خ�صو�صا منها التي تع ّزز العالقات التاريخية بني لبنان
وال�صني».

العبداهلل

�شدد العبداهلل على �أهمية العالقات بني البلدين
من جهته ّ
و�رضورة تعزيز العالقات ال�صينية اللبنانية من خالل توثيق
العالقات االقت�صادية وت�شجيع الوفود االقت�صادية اللبنانية
وال�صينية على ا�ستك�شاف فر�ص اال�ستثمار والتعاون يف
البلدين.
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� أعلنت �رشكة «�ألفا» ال�شبكة
اخلليوية اللبنانية االوىل التي تتوىل
�رشكة «�أورا�سكوم» للإت�صاالت
املورد
�إدارتها ،و�رشكة «�إريك�سون»
ِّ
العاملي الرائد حللول وخدمات
تكنولوجيا االت�صاالت ،عن �إطالقهما للمرة الأوىل يف
لبنان «جائزة «�ألفا» و»�إريك�سون» لإنرتنت الأ�شياء»،
وهي م�سابقة تتناول «�إنرتنت الأ�شياء» وتتوجه �إىل
الطالب يف اجلامعات اللبنانية ،يف اخت�صا�صات هند�سة
االت�صاالت والكمبيوتر والكهرباء �ضمن ال�سنوات العليا.
وحتظى هذه املبادرة بدعم جمموعة تقارب املهنيني
ال�شباب يف جمعية مهند�سي الكهرباء والإلكرتونيات يف
لبنان (.)IEEE Young Professionals Affinity Group
 عاد الوفد الإقت�صادي اللبناين من
العا�صمة الإيطالية بعدما �شارك يف «م�ؤمتر
روما الإقت�صادي ال�سيا�سي» واجلمعية
العمومية الحتاد رجال الأعمال املتو�سطي
الذي نظم امل�ؤمتر واحتاد رجال االعمال
االيطايل على مدى ثالثة �أيام متتالية .وو�صف رئي�س
احتاد رجال الأعمال املتو�سطي جاك �رصاف الذي تر�أ�س
الوفد ،الزيارة ب�أنها مثابة «يوم لبنان يف �إيطاليا من خالل
الإجتماعات التي عقدت ،واللقاء
مع رئي�سة جمل�س النواب االيطايل
لورا بلودريني والذي ُت ّوج بزرع
�شجرة �أرز يف حديقة جمل�س النواب
االيطايل و�رضورة تعزيز التعاون
االقت�صادي بني لبنان وايطاليا».
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اللجوء السوري الى لبنان:
«كيف نحول األزمة الى فرصة»
نظمت جمعية «دلتا» بال�رشاكة مع
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية وم�ؤ�س�سة
«فريديريت�ش ايربت» م�ؤمترا ملناق�شة
تداعيات �أزمة اللجوء ال�سوري اىل لبنان
بعنوان «كيف نحول الأزمة اىل فر�صة»
يف ح�ضور وزير ال�ش�ؤون االجتماعية
يف حكومة ت�رصيف الأعمال ر�شيد
دربا�س ممثال رئي�س جمل�س النواب نبيه
بري ورئي�س حكومة ت�رصيف الأعمال
متام �سالم ،الوزراء يف حكومة ت�رصيف
الأعمال :ال�صحة وائل �أبو فاعور ،العمل
�سجعان قزي وممثل وزير املال علي ح�سن
خليل املدير العام للمالية �أالن بيفاين.

درباس

و�أ�شار دربا�س خالل جل�سة الإفتتاح اىل
�أن «امل�ؤمتر يقدم خال�صة للأزمة ال�سورية،
التي مل تكن متوقعة واندلعت على
غفلة ،فوجد لبنان نف�سه حماطا باللهب
واخلطر ومهددا بطوفان الدميوغرافيا
الذي فا�ض عن احلدود ال�سورية».
وخاطب املجتمع الدويل بالقول:
«�إننا �رشكاء يف معاجلة هذه
امل�أ�ساة» .وا�ستذكر ما قاله يف م�ؤمتر
كبار املانحني يف الكويت من �أن
«ماال كثريا قد �أنفق يف ال�سنوات
ال�ست املا�ضية على ال�شعب ال�سوري
معظمه كان لقتله ونذره للإغاثة».
و�أمل «�إعادة �إعمار �سورية» ،وقال:
«لبنان قاعدة وطيدة لهذا الإعمار �إذا
ما تكونت ال�سلطة الواحدة ذات القرار
الواحد و�أخرجت الق�ضية من حقول
التجاذب ال�سيا�سي لت�ضعها يف حقل
اخلطط والتدبري ،وخ�صو�صا مع انتخاب
رئي�س جديد للبالد بعد �سنتني ون�صف
من الفراغ».

أبوفاعور

و�أ�سف �أبو فاعور لغياب «ر�ؤية موحدة
للدولة اللبنانية يف التعامل مع هذا
امللف» ،وقال« :لن ن�صل اىل هذه الر�ؤية
لأن اللبنانيني منق�سمون حول احلدث
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المشاركون في المؤتمر

ال�سوري ،فمنهم مع ال�شعب ومنهم مع
النظام .كما �أن نظرة اللبنانيني اىل
النازحني تختلف بح�سب الطوائف
واملناطق ،فكل لبناين يبحث عن �سبيل
كي ي�ستعدي ال�شعب ال�سوري ،و�أ�سو�أ
ال�سيناريوهات ميكن تخيلها».
�أ�ضاف« :النزيف م�ستمر والتهجري
م�ستمر ،وعدد كبري من النازحني لن
يعود اىل �سورية واىل املناطق التي
كان يعي�ش فيها .ن�أ�سف �أن ال حل
ع�سكريا وال حل �سيا�سيا ،كما �أن الدعم
الدويل يت�ضاءل تدريجيا ،كذلك الدعم
املادي».

قزي

ومتنى قزي يف مداخلته خالل
جل�سة تناولت مو�ضوع «التوقعات
االقت�صادية للبنان بني احلقيقة
والتحديات» ،على «العهد اجلديد الذي
نعلق �آماال كربى عليه �أن يبادر اىل
ت�شكيل وفد لبناين من كبار ال�شخ�صيات
يف لبنان يطوف على الدول العربية
و�أوروبا و�آ�سيا و�أمريكا والأمم املتحدة،
حامال معه م�رشوع عودة النازحني
ال�سوريني اىل بلدهم ،لأن بقاءهم يف
لبنان هو �رضب لدولة لبنان الكبري
ولال�ستقالل اللبناين».
وقال �« :إن النازحني ال�سوريني لي�سوا
فر�صة للبنان بل يجب �أن يكون لبنان
فر�صة لهم» .و�س�أل« :كيف تكون ق�ضية
النازحني فر�صة للبنان؟ فهل هذا يعني
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ا�ستغاللهم يف البناء والزراعة والنظافة
والبيئة وبع�ض القطاعات .وهل له معنى
�آخر ب�أن احلرب يف �سورية فر�صة للبنان
ب�أن ي�ساهم رجال الأعمال اللبنانيون يف
�إعمار �سورية؟».

الجميل

بدوره ،عر�ض رئي�س جمعية ال�صناعيني
فادي اجلميل خالل مداخلة له نتائج
مقارنة الو�ضع االقت�صادي اللبناين قبل
احلرب ال�سورية وخاللها ،وكيفية تعاطي
لبنان مع النزوح.
ورد على من «�شيع �أن ال�صناعات
اللبنانية ا�ستفادت من النزوح» ،م�ؤكدا
�أن «هذا الكالم غري �صحيح فقد تقل�صت
ن�سبة اال�سترياد من �سورية �إال �أنه ال
يزال هناك عدد كبري من الإغراءات».
ورف�ض ما يقال من «ا�ستبدال اليد
العاملة اللبنانية باليد العاملة
ال�سورية لال�ستفادة منها» .وقال:
«لبنان يعاين اليوم من انتقال
امل �صانع ال�سورية املناف�سة اىل
لبنان ما جعلنا �أمام مناف�سة غري
م�رشوعة خلقت ا�شكاالت كبرية».
و�أطلق «ر�ؤية �إنقاذية متكاملة �ضمن
منظومة اجتماعية واقت�صادية
�شاملة» ،مطالبا ب»ت�شكيل هيئة
طوارىء تعمل لتطبيق هذا امل�رشوع
الذي يجعل املجتمع الدويل ي�ساعد
النازحني لإيجاد فر�ص عمل وال ي�رض
العمالة اللبنانية يف الوقت نف�سه».

إجتماع أميركي ــ لبناني
يعرض تفعيل التعاون

موجز اقتصادي

زارت ال�سفرية االمريكية يف لبنان اليزابيث ريت�شارد يرافقها
م�ساعدة وزير اخلارجية االمريكية ل�ش�ؤون ال�رشق االو�سط
وافريقيا �آن باتر�سون وامللحق االقت�صادي يف ال�سفارة نعمان
طيار ،وعدد من امل�ست�شارين ،غرفة بريوت وجبل لبنان
بدعوة من رئي�سها حممد �شقري ،حيث عقدت اجتماعا مع
قيادات القطاع اخلا�ص اللبناين مت خالله بحث �سبل تنمية
التعاون االقت�صادي والتجاري بني البلدين واخلطوات التي
ميكن ان تقوم بها الواليات املتحدة لدعم االقت�صاد اللبناين.
ح�رض االجتماع من اجلانب اللبناين ،رئي�س الهيئات االقت�صادية
عدنان الق�صار ،رئي�س احتاد الغرف اللبنانية رئي�س غرفة بريوت
وجبل لبنان حممد �شقري ،رئي�س جمعية ال�صناعيني فادي
اجلميل ،رئي�س جمعية جتار بريوت نقوال �شما�س ،رئي�س املجل�س
الوطني لالقت�صاديني اللبنانيني �صالح ع�سريان ،رئي�س جتمع
رجال االعمال ف�ؤاد زمكحل ،رئي�س غرفة التجارة اللبنانية -
االمريكية �سليم الزعني ،رئي�س جمعية �رشكات ال�ضمان يف
لبنان ماك�س زكار.

شقير

وا�شار �شقري اىل ان «االقت�صاد اللبناين واجه الكثري من
ال�صعوبات ،بالتوازي مع ركود اقت�صادي يف جميع �أنحاء العامل،
و�رصاعات داخلية �أو يف املنطقة ،اال انه �أخريا مت انتخاب رئي�س
للجمهورية اللبنانية وتكليف رئي�س للوزراء ،معربا عن تفا�ؤله
حيال تطور او�ضاع االقت�صاد اللبناين نحو االف�ضل والعودة �إىل
النهو�ض واالزدهار ،م�ؤكدا ان «الدميوقراطية يف هذا البلد اثبتت
انها موجودة ،يف حني �أنها �أ�صبحت نادرة يف اماكن اخر».
واذ اكد «ان القطاع اخلا�ص اللبناين قد لعب دوراً هاما يف
احلفاظ على االقت�صاد» ،عبرّ عن فخره بقدرة رجال االعمال
اللبنانيني املوجودين يف جميع �أنحاء العامل».
من جهته ،اعترب الق�صار «ان الواليات املتحدة من بني
ال�رشكاء التجاريني الرئي�سيني للبنان ،فيما يعترب لبنان
موطنا لكثري من ال�رشكات التجارية الأمريكية ال�شهرية».
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ا�شار رئي�س دائرة

الأبحاث يف بنك «بلوم
�إنف�ست» مروان خمايل انه
«على الرغم من ا�ستمرار تباط�ؤ الن�شاط التجاري لدى �رشكات
مير
القطاع اخلا�ص اللبناين خالل ت�رشين الثاين  ،2016مل ّ
انتخاب رئي�س جديد للبالد بعد �أكرث من عامني من اجلمود
ال�سيا�سي مرور الكرام ،بل جنح يف تخفيف وترية تدهور
الظروف التجارية .ومن املتوقع �أن تتح�سن ال�صورة �أكرث يف
مر ت�شكيل جمل�س الوزراء ب�سال�سة ،وهو �أمر
الأ�شهر املقبلة �إذا ّ
من �ش�أنه �أن يزيد من التفا�ؤل على ال�ساحة اللبنانية وي�ساعد
بالتايل يف جذب تدفقات ر�أ�س املال والإ�ستثمار الأجنبي
املبا�رش مرة �أخرى.
 احاطت املديرية العامة للطريان
املدين لدى وزارة اال�شغال العامة
والنقل جميع �رشكات الطريان
االجنبية العاملة يف لبنان علما
انه ووفقا مل�ضمون كتاب وزارة
اخلارجية واملغرتبني الرقم  4/2666تاريخ 2016/11/17
�سيتم الت�شدد يف تطبيق القانون الذي يحظر على اللبنانيني
االت�صال غري امل�رشوع بالعدو ،وتخ�ص املديرية هنا بالذكر
م�ضيفي وم�ضيفات الطريان من اجلن�سية اللبنانية العاملني
على منت طائرات خطوط جوية عربية او اجنبية تهبط يف
مطارات تابعة للعدو اال�رسائيلي ،وانه �سيتم رف�ض اي �آلية
ت�سمح بزيارة االرا�ضي الفل�سطينية املحتلة.
املطورين
 توقع ع�ضو «جمعية
ّ
العقاريني» ورئي�س جمل�س �إدارة
«برو�سبريتيز بل�س» جورج �شهوان
«تتح�سن �أو�ضاع القطاع العقاري
�أن
ّ
مع ت�أليف احلكومة وعودة الإنفتاح
وحت�سن �إمكانات
اخلليجي على لبنان،
ّ
«التح�سن
اللبنانيني العاملني يف اخلارج» .ولفت �إىل �أن
ّ
زر ،فالأمور بحاجة
يف القطاع العقاري ال يكون بكب�سة ّ
الروية خ�صو�ص ًا �أن
�إىل مزيد من
ّ
اخلليجيني الذين كانوا يحاولون
بيع عقاراتهم يف لبنان منذ �ستة
�أ�شهر ب�سبب الأو�ضاع ال�سيا�سية،
تفيد املعلومات �أنهم عدلوا عن ذلك
لإدراكهم �أنهم �سيعودون �إىل لبنان
الذي يعتربونه بلدهم الثاين».
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«مؤتمر مصرف لبنان لتسريع األعمال»
سالمة :لبنان بلد قوي

من اليمين :مارون شماس ،ستيف وزنياك ،سالمة ،طربية

افتتح م�رصف لبنان م�ؤمتره الدويل ال�سنوي الثالث لت�رسيع
الأعمال واخلا�ص بال�رشكات النا�شئة BDL Accelerate 2016
يف الـ «فوروم دو بريوت» ،مب�شاركة �أكرث من  20000زائر ،بينهم
ما ال يق ّل عن 3000م�شارك �أجنبي و4000
مهني و 3000رائد
ّ
�أعمال و 2000طالب ،ح�رضوا حلقات عمل ونقا�شات ومداخالت
من�صات توا�صل .وا�ست�ضاف امل�ؤمتر هذا
ّ
ممتدة على �أكرث من ّ 9
العام �ستيف وزنياك املل ّقب بـ«ووز» ،ال�رشيك امل�ؤ�س�س ل�رشكة
�آبل  Appleو�صديق الراحل �ستيف جوبز� .إىل جانب عدد كبري
املتحدثني العامليني.
من
ّ

سالمة

�أ�شار �سالمة يف كلمة �ألقاها خالل الإفتتاح اىل «�أن لقاءنا
لل�سنة الثالثة على التوايل ي�ؤكد اهتمامنا امل�شرتك بتطوير
قطاع اقت�صاد املعرفة ،هذا القطاع الذي �سي�ؤدي دوراً جوهري ًا
يف اقت�صادنا ويف م�ستقبل لبنان» .و�أ�شار �إىل �أن «النجاح الذي
حققناه عندما �أوجدنا تعاون ًا وثيق ًا بني القطاع امل�رصيف ورواد
الأعمال بهدف تطوير قطاع اقت�صاد املعرفة� ،ساهم يف ن�شوء
م�رسعة للأعمال وحا�ضنات �أعمال ،ف�ض ًال عن عدد من
�رشكات ّ
ال�صناديق وال�رشكات النا�شئة».
يقدمها م�رصف لبنان
و�شدد على �أن ال�ضمانات التي ّ
ّ
للم�صارف تهدف �إىل �إن�شاء قطاع ي�ؤمن فر�ص عمل للبنانيني
ويعزز فاعلية الإقت�صاد اللبناين وقدرته التناف�سية .ودعا
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رواد الأعمال وكل من ُيعنى باالقت�صاد وقطاع الأعمال �إىل
ّ
امل�ساهمة يف رفع ا�سم لبنان عالي ًا عاملي ًا قائ ًالِّ �« :أ�س�سوا
�صدروا بالطريقة
ال�رشكات يف لبنان وانتجوا يف لبنان ،ثم ّ
مر اللبنانيون
الف�ضلى ،عرب املنطقة والعامل .لبنان بلد قوي .لقد ّ
ب�أحلك الظروف و�أ�صعبها .عا�شوا احلروب والأزمات ال�سيا�سية
لتدمر اقت�صادات بلدان عديدة� .إال �أننا ثابرنا يف
التي كانت ّ
بناء اقت�صادنا .وبهذه القوة وهذا العزم� ،سنبني مع ًا قطاع
اقت�صاد املعرفة».

طربية

حيا رئي�س جمعية امل�صارف يف لبنان ،الدكتور جوزف
بدورهّ ،
ال�سيد ريا�ض
طربيه املبادرة التي قام بها حاكم م�رصف لبنان ّ
التقدم لدعم االقت�صاد
حث ال�رشكات النا�شئة على
�سالمة يف ّ
ّ
اللبناين.
فعا ًال
ا
دور
ؤدي
�
ت
اال�ستثماري
املال
أ�س
�
ر
«�رشكات
أن
�
اىل
ولفت
ً
ّ
يف ت�أمني التمويل الالزم وقد جمعت مبلغ ًا كبرياً من املال
لتمويل ال�رشكات النا�شئة يف قطاع املعلومات وتكنولوجيا
رواد
طورت هذه ال�رشكات �أعمالها مل�ساعدة ّ
التوا�صل .وقد ّ
الأعمال يف حتويل �أفكارهم �إىل منتجات ،عمليات وخدمات» .و
دعا طربيه كل الأطراف املعنية يف ال�رشكات النا�شئة �إىل اغتنام
تقدم
الفر�صة لبلورة الر�ؤى وتطوير الأعمال اجلديدة بهدف ّ
املجتمعات واالقت�صادات.
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Middle East Venture Partners
أبو جودة:
نستثمر خبراتنا إلنجاح زبائننا
�أ�شار ريا�ض �أبوجودة من �رشكة Middle East
 Venture Partnersاىل �أن «Middle East
Venture Partnersتعمل على �ضخ ا�ستثمارات

يف ال�رشكات النا�شئة التي ال متلك �ضمانات
للح�صول على قرو�ض م�رصفية� ،إذ �إن �أهمية
عملها تتج ّلى يف الإ�ستثمار يف م�شاريع حتمل
خماطر عالية» .و�أعلن �أن «املوافقة على
الإ�ستثمار ت�أتي بعد �إجراء درا�سات لل�سوق
ولقدرات فريق العمل والإجنازات التي حققتها
ال�رشكة لتقدير �إمكانياتها للنمو يف الأ�سواق اللبنانية ،العربية ،والعاملية على ال�سواء».
وك�شف �أن «هذا الإ�ستثمار يرتافق مع الإ�ستح�صال على مركز يف جمل�س الإدارة مي ّكن
 Middle East Venture Partnersمن امل�شاركة يف القرارات الكبرية و�إ�سداء الن�صائح� ،إذ
�إن  Middle East Venture Partnersمتلك خربات خمتلفة و�شبكة عالقات مع م�صارف
و�رشكات ات�صاالت وجهات عديدة ميكن لل�رشكة امل�ستثمر فيها التعاون معها» .و�أثنى
�أبو جودة على «جناح املعر�ض �إذ مت ّكن من حتقيق �أهدافه عرب �أداء دور �أ�سا�سي يف دعم
قطاع املعرفة وال�رشكات النا�شئة م�ستقطب ًا �آالف الزوار من لبنان واخلارج».

Tragging
جمعة :اإليجابيات فاقت التوقعات
لفت جيمي جمعة من �رشكة � Traggingإىل �أن «عمل
يرتكز يف �إيجاد حلول مل�شاكل املوجودات
ال�رشكة ّ
الثابتة و�إدارة امل�ستودعات ،فال�رشكات يف معظم
تتكبد �أموا ًال طائلة للقيام بجردات
الأحيان
ّ
ح�سابية �أو كثمن لـ ARP Systemsدون احل�صول
على نتيجة جيدة �إذ يقع هدر �إىل حد كبري».
وك�شف �أن «عمل ال�رشكة يعتمد اىل حد كبري على
 ARF Technologyالتي ت�ساهم يف توفري الوقت
وحتد من الأخطاء الب�رشية �إذ ال يتدخل املوظف قط
يف �إح�صاء املوجودات و�إذ تعمل موجات على قراءة وت�سجيل كل ما هو موجود» .و�أعلن
�أن «  Traggingتعمل �أي�ض ًا بـ NFC Technologyالتي ت�ؤدي دوراً فاع ًال يف �إدارة املوارد
الب�رشية� ،إذ يتم تنزيل تطبيق على هاتف املوظف ي�ستطيع مدراء ال�رشكات �أن يتابعوا
عمل املوظفني عربه».
Tragging
وك�شف �أن «
ال�سباقة يف لبنان بطرح هذه اخلدمات يف ال�سوق اللبنانية»،
كانت
ّ
و�أعلن �أن ال�رشكة تعمل يف الأ�سواق الداخلية كما اخلارجية وال �سيما على �صعيد �إدارة
املوارد الب�رشية �إذ �إنها تتم عرب تطبيق ،ما يعني �أن هذه اخلدمة عاملية وقد تعاملت
ال�رشكة يف هذا الإطار مع زبائن يف الهند ،كولومبيا ،ال�سعودية ولبنان».
و�أثنى جمعة على جناح املعر�ض ،معترباً �أن «الإيجابيات التي مل�سوها فاقت التوقعات
حيث قابلت ال�رشكة زائرين �أجانب بحثت �سبل التعاون معهم».
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Mom Advice
شحادة:
السوق العالمية طموحنا
ك�شف نيكوال�س �شحادة �أن «
�Adviceرشكة تعمل عرب تطبيق يتيح
للأمهات اللواتي لديهن �أ�سئلة يف
ما يتعلق برتبية �أوالدهن االت�صال
ب�إخت�صا�صيني قادرين على �إجابتهن
عن �أي �س�ؤال قد يطرحنه .كما ي�ؤمن
ن�صائح من �إخت�صا�صيني �آخرين مثل
�أطباء و�أخ�صائيي تغذية و�أخ�صائيي
�صحة �أف�ضل
حمل ور�ضاعة ل�ضمان ّ
لهن ولأوالدهن».
و�أعرب عن تفا�ؤله بنجاح ال�رشكة �إذ
«نلحظ يف جمتمعاتنا حاجة كبرية
خلدمات للأهل ،لأنهم يف غالبية
الأحيان يعانون من �ضيق الوقت،
فيما يو ّفر لهم هذا التطبيق الن�صيحة
بكب�سة زر».
وك�شف �أن «حاجات الأهل هذه ال
تقت�رص فقط على اللبنانيينن �إمنا
ال�سعوديني ،امل�رصيني ،والإماراتيني
وغريهم من مواطني الدول العربية
حيث �سيرتكز عمل ال�رشكة».
و�أ�شار اىل �أن «الدخول اىل ال�سوق
العاملية طموح من طموحات Mom
 Adviceوخطوة من خطواتها التي
�ستخطوها يف الوقت املنا�سب».
Mom
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من �شهر �إلى �شهر
Crown House
خليفة :مواكبة حاجات السوق ضمنت استمراريتنا
اعتربت يارا خليفة من �رشكة � Crown Houseأن عوامل عدة
�ضمنت ا�ستمرارية ال�رشكة يف �سوق املفرو�شات املكتبية منذ
عام  ،1982ت�أتي يف طليعتها مواكبة حاجات ال�سوق وتلبية
تطور يطر�أ على الأ�سواق».
حاجات الزبائن التي ّ
تتعدد مع كل ّ
و�أ���ش��ارت اىل �أن «عمل  Crown Houseاحلثيث و�سعيها
املتوا�صل لتقدمي الأف�ضل م ّكنها من الإنفتاح على الأ�سواق
اخلارجية ،حيث تعمل حالي ًا يف دبي و�أبوظبي وال�سعودية».
ولفتت �إىل «�أن املعر�ض يظهر �آفاق العمل والقدرات املوجودة
يف بريوت ،وتاتي م�شاركة  Crown Houseيف �إطار �إثبات �أنها
جزء من هذه القدرات وجاهزة للتعامل مع �أي �آفاق جديدة».
وقالت« :يف الوقت نف�سه� ،إن جزءاً كبرياً من ال�رشكات النا�شئة
التي قد تر�سم م�ستقبل لبنان موجود يف املعر�ض ومن املهم لـ
� Crown Houseأن تتوا�صل معهم للتعاون وتفر�ش �رشكاتهم

ب���أف�����ض��ل ط��ري��ق��ة ،وال
�سيما �أن �أ�سلوب الفر�ش
امل���ك���ت���ب���ي ي��ن��ع��ك�����س
ب�����ش��ك��ل م��ب��ا��شر على
ق���درة امل��وظ��ف�ين على
الإن��ت��اج��ي��ة واالب��ت��ك��ار
وب��ال��ت��ايل ع��ل��ى جن��اح
ال�رشكة».
و�إذ �أ����ش���ارت اىل �أن
«ال��ع��ام�ين املا�ضيني
حمال �صعوبات �إقت�صادية كبرية»� ،أكدت �أن هذا مل يثنِ ال�رشكة
عن التقدم �إذ عملت على متابعة توجهات ال�رشكات النا�شئة
يف حماولة ملواكبة امل�ستقبل».

Augmental

Berytech
ابوجودة :نفتح آفاق ًا للعمل في األسواق الخارجية

ذياب :نطرح مفهوم جديد للتعليم في لبنان
�أ�شار بول بركات ذياب

ا�شار رامي �أبوجودة من
 Berytechاىل ان «Berytech
متثل حا�ضنة اعمال تدعم
ال�رشكات النا�شئة يف عامل
الإبتكار وتع ّزز تطورها
عرب دعم الأعمال التجارية،
والتوجيه والتمويل .»...
ولفت اىل ان «التكنولوجيا
تغيرّ العامل ولهذا ن�شهد اقبا ًال
كبرياً من ال�شباب عليها ،ال
�سيما ان ت�أ�سي�س �رشكات
يف هذا املجال ال حتتاج اىل
متويلٍ كبري ،وبالتايل ميلك ال�شباب القدرة على تطبيق �أفكارهم
يف هذا املجال ون�رشها وان�شاء �رشكات لت�سويقها عرب م�ساعدة
حا�ضنات اعمال كـ .»Berytech
و�شدد على ان « Berytechلديها خربة تزيد عن  15عام ًا يف دعم
�أ�صحاب امل�شاريع املبتكرة وهذا ما ي�ؤمن لها توا�صل �رسيع مع
ال�رشكات النا�شئة اجلديدة» .واعلن انه «ا�ضافة اىل هذا ،هناك
توا�صل كبري مع �رشيحة وا�سعة من ال�شباب عرب مواقع التوا�صل
الإجتماعي ،كما تعمل  Berytechعلى اعطاء حما�رضات يف
اجلامعات ،وت�شارك يف م�سابقات ت�ساعد فئة ال�شباب على تطوير
�أفكارها» .واذ ا�شار اىل ان عمل « Berytechيرتكز يف لبنان»،
لفت اىل «انها متلك القدرة على فتح �آفاق امام ال�رشكات للعمل
يف �أ�سواق خارجية عرب اي�صالهم بحا�ضنات تعمل خارج لبنان».

من �رشكة Augmental
�إىل �أن « Augmentalتقدم

«من�صات الكرتونية»
�ستمكن تالميذ املدار�س
من التعلم ب�شكل �أ�سهل �إذ
�أن الربامج الإلكرتونية
�ستكون متجاوبة مع
طريقة تفكري التلميذ
ولي�س العك�س» .ولفت
اىل ان «الربامج �سرتاقب
طريقة تفاعل التلميذ
مع التطبيق على اللوح
وكيفية
الإلكرتوين
�إجابته عن الأ�سئلة ،ويف
اي جماالت هو �أكرث تفاعالً،
فيتعرف التطبيق على �أ�سلوب التع ّلم لديه ،في�ساعده يف املرات
القادمة ب�شكل �أف�ضل».
وك�شف ان « Augmentalتتوا�صل يف هذا الوقت مع املدار�س ،وقد
تقبل لهذا املفهوم ،وقد عقدت اتفاق ًا مع مدر�سة احلكمة –
الحظت ّ
عني الرمانة �ستبا�رش يف تنفيذه قريباً».
ال�سباقة اليوم يف طرح هذا املفهوم
و�شدد على ان « Augmentalهي ّ
يف لبنان ،اذ هناك �رشكات تقوم بو�ضع الكتب على الواح الكرتونية،
اما  Augmentalفمتقدمة خطوات �أكرث يف هذا املجال» .واعلن ان
«عمل Augmental
�سيرتكز يف لبنان ودول ال�رشق الأو�سط».
ّ
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من �شهر �إلى �شهر
«اإليجارات بين المالك والمستأجر ..إشكاليتها وأطر تطبيقها»

ابو عيسى :إلصدار تشريعات عادلة للجميع
عقدت ندوة حقوقية اجتماعية
رائدة ،برعاية نقيب املحامني يف
بريوت الأ�ستاذ �أنطونيو الها�شم،
حول كتاب «الإيجارات بني املالك
وامل�ست�أجر� ..إ�شكاليتها و�أطر
تطبيقها» ،بدعوة من مركز ِفكر
والغزال للن�رش.
القيم الذي و�ضع مقدمته
والكتاب ّ
الرئي�س ال�سابق ملجل�س الق�ضاء
الأعلى القا�ضي الدكتور غالب
غامن ،هو نتاج جهد م�شرتك ملركز
ابو عيس يلقي كلمته
ِفكر ممث ًال برئي�س املركز املحامي
�شادي خليل �أبو عي�سى ،ونائب
الرئي�س الأ�ستاذ يو�سف عبد علي،
ال�رس م�ست�شارة التعاون
و�أمينة
ّ
الدويل �أنديرا الزهريي.
و�شارك يف الندوة نقيب املحامني
يف بريوت �أنطونيو الها�شم ممث ًال
مبفو�ض ق�رص العدل وع�ضو جمل�س
نقابة املحامني املحامي نا�رض
ك�سبار ،املحامي جميل قمربي�س
�أمني �رس نقابة املحامني ،رئي�س
نقابة خرباء التخمني يف لبنان
النقيب �رشبل قرقماز ،الإعالمي
غالف الكتاب
ميني،
طالب �سعد ،الإعالمية كاتي ّ
رئي�س مركز ِفكر املحامي �شادي خليل �أبو عي�سى ورئي�س
حما�رضات التدرج املحامي زاهر عازوري.
وتطرق عازوري �إىل البلبلة التي �سببها قانون الإيجارات اجلديد
و�شد احلبال بني املالك وامل�ست�أجر و�سط تباين الأحكام وانهماك
ّ
ال�سلطة الق�ضائية يف �إيجاد حلول موحدة مل�شكلة الإيجارات».
من جهته� ،أ�شار ك�سبار اىل �أن «القانون اجلديد معقد وم�رشبك،
وت�سبب بعدد هائل من الدعاوى واملنازعات ،ف�ضال عن الأعباء
على املالك وامل�ست�أجر يف �آن» .ولفت اىل «�أن القانون مل يح�سم
الإلتبا�س املوجود يف القانون  7426تاريخ  ،2012/1/25حيث
الزيادة التي يجب اعتمادها �إن كانت � 17أو  ..% 50معترباً �أن
القانون اخرتع تعيني خبريين (خبري مهند�س وخبري تخمني)
لكل من املالك وامل�ست�أجر ،وكلها تكاليف ال فائدة منها».
بدوره ،اعترب قمربي�س �أن «القانون ا�ستثنى عقود الإيجار غري
ال�سكنية ،وهو متناق�ض وال يعرب عن رغبة وم�صلحة اللبنانيني».
ور�أى «�أن وظيفة الق�ضاء هي يف تطبيق القانون ال يف ت�رشيع
قانون جديد ،لذا ال يجوز �أن يحل الق�ضاء مكان املجل�س النيابي».
و�أكد قرقماز �أن «النقابة هي على م�سافة واحدة بني املالك
وامل�ست�أجر وهي املرجع الوحيد للتخمني» .واقرتح «�إن�شاء
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المشاركون في الندوة

جانب من الحضور

وزارة للإ�سكان �إذ �إن م�ؤ�س�سة الإ�سكان ال تكفي حلل م�شكلة
التمدد واحلال ال�سكانية املتطورة دوريا».
ميني «�أن هذا القانون ال يعالج م�س�ألة قانونية فقط،
واعتربت ّ
بل �أزمة اجتماعية ،وهو ال يراعي �أ�س�س العدالة االجتماعية».
و�س�ألت� :ألي�س حق ال�سكن من احلقوق الأ�سا�سية لل�شعوب؟
و�أعلن �سعد «�أنه ال يحبذ ت�سمية م�شكلة الإيجارات بالنزاع،
معترباً �أن هناك �ضحيتني هما املالك وامل�ست�أجر ،وامل�شكلة
لي�ست يف قانون الإيجارات� ،إمنا هي يف النظام �أكرث مما هي
الأ�شخا�ص».
بدوره ،اعترب رئي�س مركز ِفكر املحامي �شادي �أبو عي�سى «�أن
هدف الكتاب هو القول �أن املالك وامل�ست�أجر يف �صف واحد
(جمعتهما امل�صيبة) وال بد من االحتاد مع ًا من �أجل ال�ضغط على
ال�سلطة لإ�صدار الت�رشيعات املنا�سبة والعادلة للجميع».
ويف اخلتام مت توقيع الكتاب مب�شاركة ح�شد كبري من املهتمني
�ضموا �شخ�صيات وممثلي وزراء و�إعالميني وحمامني وحقوقيني
و�أدباء واقت�صاديني و�أكادمييني ونقابيني ومهند�سني وتربويني
و�إداريني وفنانني وخرباء تخمني عقاري وعائالت امل�ؤلفني
ومهتمني.
78

من �شهر �إلى �شهر
األشقر دعا الى التبادل المتوازن وعبود أوصى بالتعاون الجدي

«أضنه التركية» تبني جسراً سياحي ًا مع بيروت

المشاركون في المؤتمر

على رغم الأزمات القا�سية التي عاي�شها
لبنان خالل ال�سنتني املا�ضيتني ،ال زالت
بريوت ت�ستقطب اهتمام الدول املجاورة
على �أكرث من �صعيد� ،إذ بادرت بلدية والية
«�أ�ضنة الرتكية» �إىل تعزيز التعاون التجاري
وال�سياحي بني مدينتي �أ�ضنة وبريوت عرب
م�ؤمتر ُعقد يف �أ�ضنه بعنوان« :بريوت –
�أ�ضنه ج�رس ال�سياحة  »2016وبح�ضور 55
�شخ�صية لبنانية متثل م�ؤ�س�سات حكومية
ووكاالت �سياحية.
وتل ّقف لبنان هذه املبادرة باندفاع قوي
و�سط ت�شديد على �رضورة التبادل املتوازن،
�إذ اعترب رئي�س احتاد امل�ؤ�س�سات ال�سياحية
نقيب �أ�صحاب الفنادق ال�سيد بيار �أ�شقر
يف كلم ٍة له يف امل�ؤمتر�« ،أن لبنان كان

من الأولني الذين �آمنوا برتكيا كوجهة
�سياحية وعمل بجد مع وكالء ال�رشكات
ال�سياحية الذين �صدروا �إىل تركيا وكل �سنة
�أكرث من � 300ألف �سائح لبناين» .و�أ�شار
كبلد عظيم وكبري و�أحد �أكرب
اىل �أن «تركيا ٌ
ي�صدر �إىل لبنان
اقت�صادات املنطقة مل
ِّ
�أكرث من ع�رشات الآالف» .وقال�« :سنكون
جادين يف التبادل التجاري واالقت�صادي
فقد ا�ستثمرنا يف تركيا ،وا�شرتينا من تركيا
فهيا بكم �إىل لبنان».
َّ

عبود

من جهته� ،أعلن نقيب �أ�صحاب مكاتب
ال�سفر وال�سياحة ال�سيد جان عبود �أن «لدى
�أ�صحاب مكاتب ال�سفر وال�سياحة يف لبنان

آثار أضنة السياحية
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رغبة كبرية يف تعاون م�شرتك من �أجل
ا�ستنباط �رشاكة مدرو�سة وواقعية ت�أخذ
يف االعتبار قواعد العمل التعاوين امل�شرتك
وامل�ستدام لدعم تبني �سيا�سات وا�ضحة
وممار�سات �إدارية متقدمة من �أجل تبادل
و�سائل املعرفة وحتفيز امل�شاريع» .واقرتح
عبود «بع�ض التو�صيات يف �سبيل حتقيق
ذلك� :أوالً ،قيام تعاون جدي بني وكاالت
اخلدمات ال�سياحية يف كال البلدين .ثانياً،
فر�ض عرو�ض متنوعة لرحالت مبتكرة
ومرنة .ثالثاً ،و�ضع درا�سة م�شرتكة
لتحديد احلاجات اخلا�صة لهذا النوع
من امل�سافرين وال�سياح .رابعاً ،و�ضع
�أ�س�س لربامج حتفيزية خا�صة للوكاالت
ال�سياحية .خام�ساً ،ال�سعي للم�شاركة يف

مندوبة «الصناعة واإلقتصاد» إيمان سعد حداد خالل المؤتمر

و�ضع ميزانيات ترويجية� .ساد�ساً ،تكليف
جلنة ملتابعة حتقيق الأفكار والتطلعات
وت�أمني دميومة التن�سيق امل�شرتك».

مينيفشي

بدوره� ،أ�شار رئي�س غرفة التجارة الرتكية
ال�سيد �أتيال مينيف�شي �إىل � َّأن «�أ�ضنه تعترب
يف �صلب تركيا وقد �أدت دوراً هاماً،
وبريوت �أي�ض ًا هي نقطة حمورية للإلتقاء،
ويجب �أن نحقق الربح من خالل �إن�شاء هذا
اجل�رس بني املدينتني».

أوكالر

�أما ع�ضو املجل�س التنفيذي لرابطة وكاالت
ال�سفر الرتكية نعمان �أوكالر ،فلفت �إىل �أنه
«منذ فرتة تواجه بالدنا عا�صفة �ساهمت
يف تراجع القطاع ال�سياحي يف تركيا بن�سبة
� .% 46أما مر�سني و�أ�ضنه فلم تكونا على
اخلريطة ال�سياحية و�أدركنا �أخرياً يف هاتني
املدينتني �أهمية ال�سياحة ،فبد�أنا االهتمام

األشقر وعبود يتسلمان هدايا تذكارية

بهذا ال�ش�أن من خالل بع�ض امل�شاريع التي
ن�سعى �إىل طرحها».

آكول

و�أ�شار فاحت �آكول رئي�س �رشكة
التي نقلت امل�شاركون يف الربنامج اىل
ا�ضنةَّ � ،أن «�أ�ضنه من �أهم املدن املطلة على
البحر الأبي�ض املتو�سط ،و�أدت دوراً هام ًا
يف حتقيق التطور ال�صناعي واالقت�صادي
يف تركيا .ووجودنا كجزء من هذا امل�رشوع
يبعث على االعتزاز ،وي�ؤكد االحتاد بني
بريوت و�أ�ضنه».

السياحة التركية

Borajet

وجتدر الإ�شارة اىل �أن تركيا بد�أت منذ
�سنوات يف ا�ستقطاب ال�سياح العرب عموم ًا
واللبنانيني خ�صو�ص ًا يف �سيا�سة مكَّنت
هذا البلد من �أن يكون �إحدى �أبرز الوجهات
ال�سياحية .وعلى الرغم من � َّأن مدينة
ح�صة الأ�سد ،لتليها
ا�سطنبول ح�صدت َّ

عرض أياء خالل المؤتمر

81

مرمري�س كوجهة اللبنانيني يف ف�صل
ال�صيف ،ت�سعى بلدية �أ�ضنه الرتكية جاهد ًة
�إىل جذب ال�سياح �إليها يف ظل غيابها عن
اخلارطة ال�سياحية للبنانيني على الرغم من
قربها من لبنان.
تبع ُد �أ�ضنه  50دقيقة بالطائرة عن بريوت،
هي مدينة هادئة يف الإجمال وخمتلفة عن
ا�سطنبول ال�صاخبة .وهي وجه ٌة للباحث
عن الهدوء والراحة واكت�شاف منطقة
�إنطاكيا .يق�سم نهر �سيحان �أ�ضنه �إىل
ق�سمني قريبني ،ما ي�ضفي على هذه املدينة
رونق ًا ورومن�سية ،وهو �أطول نهر يف تركيا
ويبلغ  560كم ،ت�صب مياهه يف البحر
الأبي�ض املتو�سط.
عدة منها احلجري� ،أما
ويعلو النهر ج�سور َّ
�أر�ضيته فمر�صوفة باحلجارة .يرجع تاريخ
هذه املدينة �إىل �أكرث من  3000عام ،وهي
ت�ضم م�سجد «�ساباجنى» الذي يقع بالقرب
ُّ
من نهر «�سيحان» وهو �أكرث م�سجد ُيزار يف
�أ�ضنه لأنه �أحد �أكرب امل�ساجد املوجودة يف
ال�رشق الأو�سط ،ويت�سع لـ � 20ألف م�صلٍ .
ويف �أ�ضنه  4كنائ�س� ،إثنتان منها �أرمنية
وواحدة يونانية و�أخرى التينية ،منها
حول �إىل متحف .وملحبي التاريخ
ُهدم �أو ِّ
والرتاث املدينة القدمية و»برج ال�ساعة»
هما الوجهة الأمثل حيث � َّإن برج ال�ساعة من
بني عام
�أبرز املعامل الرئي�سية للمدينة وقد َ
 ،1882ويعترب �أعلى برج �ساعة يف تركيا.
يف املدينة �أي�ض ًا ج�رس «فاردا» �أو ما يعرف
باجل�رس الأملاين الذي ورد يف امل�شهد
االفتتاحي يف مطاردة يف فيلم «�سكايفول»
بني هذا
جليم�س بوند عام  ،2012وقد َ
اجل�رس املخ�ص�ص لل�سكك احلديد عام 1905
و�أجنز عام  1912على يد مهند�سني �أملان
بغية و�صل برلني الأملانية مبدينة الب�رصة
العراقية التي كانت جزءاً من الإمرباطورية
العثمانية بهدف نقل النفط �إىل �أملانيا.
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ل.م.�شركة ليفكو الفنية التجارية �ش

Lifco Technical & Trading Co.
�صناعة الربادات ورفوف ال�سوبر ماركت وجتهيزات املطاعم

Manufacturing of Supermarket & Resturants Refrigerators - Store Shelves

 �سنرت ليفكو-  الطريق العام-  خلدة- ال�شويفات
961 3 653194 : خليوي- ٩٦١ )٥( ٨٠٠١٥٤:  فاك�س- ٩٦١ )٥( ٨٠٠١٥٢/٣ : هاتف

E-mail : lifco@cyberia.net.lb - osmat@lifco.com.lb - www.lifcolb.com - www.lifco.com.lb

٩٦١ )٦( ٩٥٢٨٢٨ :  فاكس- ٩٦١ )٦( ٩٥٢٨٣٨ :  هاتف-  لبنان الشمالي-  كفرعقا-  الكورة: العنــوان
 لبنان-  اميون١٢ : ب. ص- ٩٦١ )٣( ٣٠٣٨٤٢ : خلوي
Addresse: Alkoura - Kafrakka - North Lebanon - Tel : 961 (6) 952838 - Fax : 961 (6) 952828
Cell : 961 (3) 303842 - P.O.Box : 12 Amioun - Lebanon
E-mail : aldayaa@hotmail.com - Website : www.aldayaa.com

من �شهر �إلى �شهر
«التأمين في لبنان هو األكثر مالءة في العالم»

جمعية شركات الضمان ّ
تكرم اإلعالميين
�أقامت جمعية �رشكات ال�ضمان يف لبنان
حفال تكرمييا للإعالميني االقت�صاديني،
برعاية وزير االقت�صاد والتجارة �آالن حكيم،
ويف ح�ضور رئي�س اجلمعية ماك�س زكار،
رئي�سة جلنة الرقابة على هيئات ال�ضمان
يف لبنان امل��دي��رة العامة لإدارة ال�سري
وامليكانيك هدى �سلوم ،رئي�س امل�ؤ�س�سة
الوطنية لل�ضمان الإلزامي فاحت بكدا�ش،
�أم�ين ع��ام االحت��اد العربي للت�أمني عبد
اخلالق ر�ؤوف ،رئي�س نقابة و�سطاء الت�أمني
ايلي حنا و�إعالميني و�أع�ضاء اجلمعية.
و�أمل زكار يف كلمة �ألقاها� ،أن «ي�شهد العهد
اجلديد التح�سن االقت�صادي املنتظر جلميع
اللبنانيني» .و�أعلن «�أن �رشكات الت�أمني
الـ 50يف لبنان لديها �إج��م��ايل ر�أ�سمال
واحتياطي حر بقيمة مليار دوالر مقابل
جمموع �أق�ساط مكتتبة  1,5مليار دوالر ما
جعل قطاع الت�أمني الأكرث مالءة يف العامل.
وقال�« :إننا ن�ستثمر  4مليارات دوالر يف
�سندات اخلزينة اللبنانية وامل�صارف ،وهكذا
نكون من �أكرب الزبائن لهذه امل�صارف .نحن
من �أكرب دافعي ال�رضائب اىل خزينة الدولة
وامل��ق��درة ب  275مليون دوالر ،ون�شكل
�أح��د الأعمدة االثنني للم�ؤ�س�سات املالية
لالقت�صاد اللبناين بجانب امل�صارف».
و�أكد «اال�ستمرار يف تطوير الربامج لتقدمي
اف�ضل التغطيات للببنانيني مثل الت�أمني
ال��ع����شري ع��ل��ى الأب��ن��ي��ة وال��ن��ف��ط وال��غ��از
والذي ن�أمل �أن يبد�أ قريبا» ،م�شريا اىل �أن
«القر�صنة الإلكرتونية �ست�صيب اجلميع
مع انت�شار اال�ستعمال الكامل للأنرتنت
يف كل الأم���ور ولي�س فقط يف بع�ضها».
و�شدد على �أن «اجلمعية تتط ّلع اىل ما وراء
ّ

فاتح بكداش ،آالن حكيم ،ماكس زكار ،عبد الخالق رؤوف ،ايلي حنا

ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد  158كانون الأول  -كانون الثاني 2017

ماكس زكار

فاتح بكداش

احل���دود مل�ساعدة ��شرك��ات الت�أمني على
الدخول اىل �أ�سواق جديدة مثل� :إعادة �إعمار
البلدان العربية املت�رضرة حيث تقدر قيمة
الأعمال بـ  2ترليون دوالر ،ففي �أفريقيا
حيث  20باملئة من ال�رشكات الكربى و40
باملئة من ال�رشكات ال�صغرية هي بني �أيدي
املغرتبني اللبنانيني ،وال�سوق االيرانية
اجلديدة حيث �إن اللبنانيني لديهم �أف�ضلية
للتعامل معهم» .و�إذ ك�شف �أن «قطاع
الت�أمني �سيكون بحاجة اىل موظفني جدد»،
�شجع وبقوة اجلامعات التي تعطي درو�س
الت�أمني ،و�أعلن عن ت�أمني «دورات تدريبية
يف مركز اجلمعية للكوادر احلاليني يف
�رشكات الت�أمني».

بكداش

بدوره ،طالب بكدا�ش بـ«العمل على تطبيق
قانون ال�سري» ،مثني ًا على «التعاون الكامل
بني هيئات ال�ضمان وجلنة املراقبة» ،وهن�أ
حكيم على «كل ما قام به �أثناء توليه مهام
وزارة االقت�صاد والتجارة».

سلوى بعلبكي ،فارس سعد ،عدنان غالييني

84

الوزير آالن حكيم

حكيم

�أم��ا حكيم فقال�« :إن قطاع الت�أمني هو
ق��ط��اع م��ايل �أ���س��ا���س��ي ع�بره �أم��ن��ا الثقة
بالدولة اللبنانية و�ساهمنا يف انتخاب
العماد مي�شال عون رئي�سا للجمهورية،
فاال�ستمرارية ه��ي م��ن م��ه��ام احلكومة
املقبلة �ضمن �إطار خطة وا�ضحة تتناول:
ال�شفافية ،احلوكمة ،الإدارة الر�شيدة وفق
اخلطة التي مت و�ضعها يف جلنة الرقابة».
و�أ����ض���اف« :اخل��ط��ة ت��ت��ن��اول نقاطا عدة
�أبرزها :الت�سعري ،التنويع ،الإدارة الر�شيدة
و�أولويات املرحلة املقبلة كقطاع �أ�سا�سي
وجلنة الرقابة م�ستمرة يف دوره��ا ،خلق
قيمة م�ضافة لل�سلع التي تقدم اىل الأ�سواق
وحماية امل�ستهلك هو عملنا اليومي».

التقرير السنوي

وك��ان��ت جمعية ��شرك��ات ال�����ض��م��ان قد
وزعت التقرير ال�سنوي لعام  2015الذي
قامت باعداده وفق االرقام واالح�صاءات
ال�سنوية ال����واردة اليها م��ن ال�رشكات

سهى البساط ،جان حليس ،شادي عيسى ،بيار سبعالني ،ميشال نجم

لينا فرج اهلل ،جوزيف بجاني ،ميراي ابي موسى ،حليم ابو حرب ،جوزيف اسمر

حبيب حاتم ،رينيه خالط ،كارول فغالي ،ريكاردو سليمان ،روجيه زكار

بيار سالمة ،انطوني الفضل ،ناجي زخور

ادوارد طرابلسي ،غسان صعب ،جان برت

محمد حمود ،جورج سالم

بهاء رملي ،كوثر حنبوري ،باتريسيا جالد

بيار سعد ،ميالد حداد ،عمر بيالني ،اسامة سلمان

رزق خوري ،فاطمة بزي ،عبدو خوري

نادين حبال ،ايلي طربية ،برونو زهر

االع�ضاء .ووفق ًا للتقرير ،اف�ضت امليزانية
املجمعة لعام  2015وح�ساب االرب��اح
واخل�سائر لنف�س العام واخلا�صة بكل فرع
اىل التايل :
 زيادة يف جمموع االق�ساط املكتتبة عن�سنة  2014لي�صبح جمموع هذه االق�ساط
لعام  2015مليار وخم�سماية وثمانية
ع�رشة مليون و�سبعماية وارب��ع��ون الف
دوالر امريكي  1518740دوالر .
 زي��ادة يف جمموع احل��وادث املدفوعةمقارنة بالعام  2014بن�سبة  % 7,69ليكون
جم��م��وع احل����وادث امل��دف��وع��ة ثمامناية
وت�سعة ع����شرة م��ل��ي��ون دوالر ام�يرك��ي
819000000دوالر .
اما ابرز النتائج املحققة لعام  2015يف
عدد من الفروع فيمكن تلخي�صها كالتايل :
  % 7,5زيادة يف ن�سبة االق�ساط املكتتبةيف فرع احلياة ،لتبلغ اربعماية واربعة

اسعد ميرزا ،هدى سلوم ،طارق زهران ،ايلي نسناس

و�ستون مليون وثالثماية و�سبعون الف

دوالر امريكي  464374000دوالر .و% 23

ن�سبة احلوادث املدفوعة ليبلغ جمموع هذه
احلوادث مايتان واربعة واربعون مليون
دوالر  244000000دوالر امريكي.
 بلغت ن�سبة الزيادة املحققة يف جمموعاق�ساط فرع احلريق ح��وايل  2,24لي�صل
جمموع االق�ساط املكتتبة اىل 105ماليني
دوالر.
85

روجيه ثابت ،صبحي الحسيني ،فردريك صيقلي ،هيفاء ابراهيم

 -حقق فرع ال�سيارات ن�سبة زيادة ب�سيطة

 % 4التي بلغ جمموعها  350مليونا و883

الف دوالر امريكي .
 حقق فرع اال�ست�شفاء يف العامجمموع اق�ساط  441مليون دوالر امريكي
بن�سبة زي��ادة قدرها  ،% 4ام��ا جمموع
احلوادث املدفوعة عن هذا الفرع فقد بلغ
 311مليون دوالر امريكي وبن�سبة زيادة
قدرها  % 4عن العام . 2014
2015
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من �شهر �إلى �شهر
«النسخة السادسة من مهرجان بيروت للطهي
والثالثة من معرض الشوكوال»

بيروت تحتفل بغنى مطبخها

احتفلت بريوت بغنى مطبخها برعاية
وزير ال�سياحة مي�شال فرعون ،حيث
اف ُتتحت الن�سخة ال�ساد�سة من مهرجان
بريوت للطهي والن�سخة الثالثة من
جممع البيال.
معر�ض ال�شوكوال ،يف ّ
و�ضم هذا احلدث ال�سنوي ب�أكرث من
60
ومتخ�ص�صا يف
خبريا،
طاهيا،
ً
ً
ً
الزوار �شغفهم
فن الطهي مل�شاركة
ّ
ّ
بالطعام ،امل�رشوبات واحلياة من خالل
جمموعة من العرو�ض احلية وور�ش

العمل ،وذلك على مدى ثالثة �أيام.
وقد تناغمت املو�ضة وذوق الطعام لإنتاج
 15ف�ستا ًنا من ال�شوكوال اللذيذ ،متايلت
بها العار�ضات خالل حفل االفتتاح.
ووط�أ هذا العام ،الـPop-up Resto
عتبة مهرجان بريوت للطهي للمرة
الأوىل ،داعم ًا بذلك جمعية «مت ّنى»
للزوار فر�صة
غري الهادفة للربحّ .
فقدم ّ
اال�ستمتاع بوجبات �شهية حم�ضرّ ة من
قبل ال�شيف كميل بلعط .وا�ست�ضاف

 ،Chefxchangeاملم َّثلة بالطاهي
احلائز جنمة مي�شالن مك�سيم لوفان
غداء وع�شاء ،يف حني توىل مطعم
ً
 Burgundyاحلائز جائزة �سابق ًا على
من�صة الـ.pop-up

داموس

وللمنا�سبة ،قالت املديرة العامة ل�رشكة
واملنظمة
«هو�سبيتاليتي �رسفي�زس»
ّ
جومانا دامو�س �سالمة« :ي�رس ّنا �سنوي ًا
ا�ست�ضافة هذين احلدثني املتزامنني،
ف�ض ًال عن دعم جمعية «مت ّنى» هذا العام
من خالل من�صة جديدة يف املهرجان».

فرعون

وقال فرعون يف كلمة �ألقاها بعد ق�ص
�رشيط االفتتاح «حركنا قدر الإمكان
اجلمود خالل ال�سنتني املا�ضيتني ،واليوم
من خالل اال�ستقرارين ال�سيا�سي والأمني
ن�أمل �أن تطبق اخلطط لتحقيق النمو ،وتبقى
بريوت املق�صد الأول للطعام يف العامل،
كما �صنفت يف العام املا�ضي ،ون�أمل �أن
تتزايد احلركة ال�سيا�سية واالقت�صادية
ون�شهد �أياما من ال�شوكوال كما نعمل
اليوم على افتتاح معر�ض ال�شوكوال».
�أ�ضاف�« :إن البلد الذي يتمتع بهذا
امل�ستوى من الإبداع وامل�صممني
واملبتكرين ،والفن واحل�ضارة ،مع
التم�سك باحلرية والدميقراطية مع وجود
اجلي�ش اللبناين الذي يدافع عن ال�سيادة،
ي�ستحق اليوم اال�ستقرار ال�سيا�سي بعد
التحرك اال�ستثنائي للمجتمع املدين
خالل ال�سنتني املا�ضيتني».
وتابع« :لقد كنا يف انتظار انتخاب رئي�س
اجلمهورية واال�ستقرار ال�سيا�سي ،بالتايل
�أنا �سعيد اليوم �أن افتتح �أول معر�ض
بعد االنتخابات الرئا�سية وعلى �أبواب
حكومة جديدة ،ون�أمل بحركة �أكرب لأن
بريوت ت�ستحق �أن تكون النقطة واملحور
الأ�سا�سي للمعار�ض يف املنطقة».

قص شريط المعرض

عرض ازياء خالل المؤتمر
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من �شهر �إلى �شهر

مهرجان البيرة في ذوق مكايل:
نشاط يخرق ركود األسواق
نظمت بلدية ذوق مكايل يف �إطار موا�صلة جهودها لتن�شيط
العجلة الإقت�صادية« ،مهرجان البرية» الذي �ضم عدداً من
ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات العاملة يف قطاع ال�صناعات الغذائية،
التي عرفت امل�شاركني يف املهرجان �إىل منتجاتها و�سط جو
من املرح والبهجة.
و�أكدت ال�رشكات امل�شاركة يف املهرجان �أهميته يف ظل
الركود الذي ت�شهده الأ�سواق ودوره يف تعريف امل�شاركني
�إىل منتجات مل ت�سنح الفر�صة لهم بالتعرف �إليها من قبل.
ور�أت �أن «م�شاركتها لها طابع �آخر يندرج �ضمن الإ�رصار
على خرق جدار الأزمة املحيطة بالإقت�صاد من خالل
التم�سك بالأمل وعدم الوقوف مكتويف الأيدي امام �إحدى
ّ
تهدد لبنان.
�أق�سى الأزمات التي ّ
و�أبدت تفا�ؤلها بالعام اجلديد الذي يب�شرّ باخلري مع
انتهاء الفراغ الرئا�سي وفتح �صفحة عهد رئا�سي جديد من
املفرت�ض �أن تكون ال�ش�ؤون االقت�صادية يف �سلم �أولوياته.

و�أكدت انه على الرغم من الأزمة ،ميكن القول �إن عام 2016
منوها
كان جيداً جداً بالن�سبة لعملها �إذ وا�صلت م�سرية ّ
وتطورها وتوطيد عالقاتها مع زبائنها.
ّ

غرغوريان :نتميّز بجودتنا العالية

مارديان :متفائلون بالمستقبل
اعترب رودريغ ماردريان من «»Beer 961
�أنه «على الرغم من الأزمة ال�سيا�سية
التي طغت على معظم عام  ،2016بقيت
ال�رشكات تعمل على موا�صلة م�سرية
ورد النمو
تقدمها �إمنا بوترية �أبط�أ رمبا»ّ .
�سجلته ال�رشكة عام 2016
متيز
اىل
ّ
الذي ّ
عملها يف ال�سوق اللبنانية مما حماها
من تداعيات العوا�صف التي ي�شهدها
اقت�صاد لبنان واملنطقة على حد �سواء.
عية لل�رشكة
تو�س ّ
و�إذ ك�شف �أن ال «خطط ّ
يف امل�ستقبل القريب»� ،أعرب عن تفا�ؤله
مبا �سيحمله الغد لإقت�صاد لبنان ب�شكل
عام وعمل ال�رشكة ب�شكل خا�ص.
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�شددت مارينا غرغوريان من «»Beirut Beer
ّ
على «�رضورة الت�س ّلح بالأمل وامل�ضي دائم ًا
اىل الأمام وعدم الوقوف مكتويف الأيدي �أمام
�أي �أزمة تواجه لبنان» .واعلنت �أن «ال�رشكة
تقدم خالل املهرجان البرية الأملانية
املعروفة بجودتها العالية» .وك�شفت �أن
«ال�رشكة مت�ضي ب�شكل م�ستمر نحو التقدم
والتو�سع �إذ متلك دائم ًا خطط ًا تو�سعية حيث
تعمل منذ ت�سع �سنوات على ت�سويق �أكرث من  100نوع من امل�رشوبات الروحية،
امل�صنوعة يف �أملانيا ،يف ال�سوق اللبنانية» .ومت ّنت �أن يحمل العام اجلديد �إيجابيات
للبنان و�أن يويل امل�س�ؤولون اهتمام ًا للأو�ضاع الإقت�صادية واملعي�شية.

كوستين :نقدم األفضل لزبائننا
�أ�شار طارق كو�ستني من «� »Frietenإىل �أن امل�شاركة
يف املهرجان جيدة �إذ �إنه على الرغم من ال�شلل يف
ويتعرفون �إىل ال�رشكات
الأ�سواق هناك �أنا�س يزورونه
ّ
امل�شاركة فيه .و�إذ ك�شف «�أن ال�رشكة ال تزال يف طور
الإنطالق»� ،أعرب عن تفا�ؤله با�ستمراريتها وتطورها
يف امل�ستقبل �إذ �ستكون حري�صة على تقدمي الأف�ضل
لزبائنها مراعي ًة معايري اجلودة وال�سالمة الغذائية.
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سركيس :ماضون نحو مزيد من التوسع
ر�أى فرن�سوا �رسكي�س من «� »La Trappeأن
«مهرجان البرية وكل الن�شاطات امل�شابهة
ت�ؤدي دوراً يف م�ساعدة العالمات التجارية
�أو الأ�صناف اجلديدة على الإنطالق يف
وحت�سن احلركة
تعرف النا�س �إليها
ّ
ال�سوق �إذ ّ
التجارية يف البلد».
و�أ�شار اىل �أن «ال�رشكة تقدم البرية الهولندية
و�أنواع ًا �أخرى من البرية املميزة» .ولفت
تتميز
اىل �أن «البرية التي تقدمها ال�رشكة ّ
وتتدرج �ألوانها من الفاحت
بنكهاتها ال�سبع
ّ
�إىل الداكن».
و�أ�شار اىل «وجود خطط تو�سعية لل�رشكة
حيث �سيتم ا�سترياد منتجات جديدة اىل
ال�سوق اللبنانية» .واعترب �أن «عام  2016كان �أف�ضل من العام الذي �سبقه ،ووجد �أن
ال�سوق جيدة �إذا ما �أخذت االو�ضاع االقت�صادية بعني الإعتبار» .و�أعرب عن تفا�ؤله
مب�ستقبل عمل ال�رشكة التي �ستتابع م�سرية منوها وتطورها يف الفرتة املقبلة.

حوراني :منتجات جديدة
في األسواق قريب ًا
و�صف جورج حوراين من « »EFESم�شاركته يف
املهرجان بـ«اجلميلة جداً» �إذ ي�ستقطب املهرجان �أنا�س ًا
من خارج املنطقة ويقوم بحركة �شبابية واقت�صادية
وهذا �أمر جيد .و�أثنى على «جناح املهرجان على الرغم
من اجلمود الذي ي�سيطر على الأ�سواق» .واذ ك�شف �أن
«ال�رشكة تعمل على تقدمي منتجات جديدة اىل ال�سوق
اللبنانية» ،لفت اىل �أن «هناك منتجات �سيتم طرحها
يف املعار�ض واملهرجانات من املتوقع �أن تالقي
ا�ستح�سان الزوار» .واعترب �أن «عام  2016كان جيداً بالن�سبة �إىل عمل ال�رشكة على
الرغم من الأزمة التي �شهدها الإقت�صاد اللبناين» .و�أعرب عن تفا�ؤله مع بداية العام
اجلديد وال �سيما مع وجود رئي�س للجمهورية بعد فراغ دام �سنتني ون�صف.

ماردوسيان :منتجاتنا
تحاكي التراث اللبناني
�شددت مارلني ماردو�سيان على
تنوع العار�ضني يف
«�رضورة
ّ
املعار�ض التي تت�ضمن �صناعات
حرفية بهدف �إ�ستقطاب �أكرب عدد
من الزائرين ومن فئات عمرية
خمتلفة للتعرف على هذه ال�صناعات
و�أهميتها كونها مت ّثل تراث ًا لبناني ًا
قدمي ًا» .وك�شفت �أنها «تقدم منتجات
غذائية مميزة من �رشاب الكرز
والباذجنان على جوز �إ�ضافة �إىل
احللويات على �أمل تن�شيط �أ�سواق هذه
املنتجات التي �أ�شتهر بها �أجدادنا
وحتاكي تراث وتاريخ لبنان».
واعتربت ان «عام  2016كان جيداً
على �صعيد الأ�سواق �إذا ما جرى الأخذ
بعني الإعتبار الركود احلا�صل نتيجة
الأزمة الإقت�صادية التي ي�شهدها
لبنان».

غصوب :علم لبنان رفيقي الدائم
�أدرجت ماري غ�صوب م�شاركتها يف معر�ض الذوق احلريف الذي يقام على هام�ش
مهرجان البرية �إىل اجلهود املبذولة يف �إعادة �إحياء هذا ال�سوق العتيق يف الذوق
يف ظل ما يت�سم به �أداء امل�س�ؤولني اللبنانيني من �إهمال وتق�صري جتاه لبنان
ب�أكمله.
�شددت غ�صوب على �أن «العلم اللبناين هو رفيقها الدائم يف املعار�ض التي
و�إذ ّ
ت�شارك فيها» ،عبرّ ت عن �إميانها العميق بعودة لبنان القدمي ال�شهري باملع�رصة
وحياكة النول واخلبز على ال�صاج لتعود معه العمل ال�صناعي �إىل �إزدهار».
وك�شفت �أن �صناعتها تت�ضمن منتجات من مطاحن و�أباريق وفناجني قهوة
وم�سابح طبيعية ،ومواد غذائية (مونة).
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من �شهر �إلى �شهر

 Buildmartيستضيف سيدات كفرحباب – غزير
تو�سعت عائلة  Buildmartمع نهاية
عام  ،2016بعد ان ا�ست�ضاف املجمع
لقاء �سيدات كفرحباب – غزير الذي
�ضم �أكرث من � 100سيدة جمتمع
ملنا�سبة عيد امليالد .و�سيطرت اجواء
من الفرح والبهجة على اللقاء الذي
تخلله غداء وجولة لل�سيدات يف
 ،Buildmartوزعت خاللها هدايا
قيمة ،وبطاقات ع�ضوية متكنهم
من احل�صول على هدايا متعددة عرب
برنامج جلمع النقاط.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن  Buildmartهو
املركز الأول من نوعه يف لبنان ،يجمع
بني كل ما يحتاجه حت�ضري املنزل من
هند�سة خارجية وداخلية وتخطيط،
بالإ�ضافة �إىل م�ستلزمات املنازل
من فر�ش ومواد بناء ولوازم املطابخ
واحلمامات وغرف النوم وغريها.
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 PSS-Philka Groupتعرض آخر ابتكارات
مضخات  ARO – Ingersoll Randالهوائية

ا�ست�ضافت (،PSS (Philka Group
املوزع احل�رصي ل�رشكة  AROيف
لبنان و�سورية ،مدير منطقة ال�رشق
الأو�سط ملنتتجات  AROج�سوين راجو
ومدير الت�سويق نرياج نايك لتنظيم
دورة تدريبية �س ّلطت ال�ضوء على �آخر
االبتكارات يف عامل نقل و�ضخ ال�سوائل
واملواد اللزجة و �شبه اجلامدة والقابلة
للإ�شتعال.
وقد هدفت الدورة ،التي ا�ستمرت 3
ايام� ،إطالع املهند�سني وال�صناعيني
اللبنانيني وال�سوريني على خمتلف
الطرق الفعالة لنقل جميع انواع ال�سوائل
واملواد اللزجة و�شبه اجلامدة والقابلة
للإ�شتعال بطريقة تخت�رص مراحل
متعددة من االنتاج.
و�شارك يف هذه الدورة �أكرث من 50
م�صنع من قطاعات �صناعية خمتلفة،
و�ضم احل�ضور متخ�ص�صني من م�صانع
خمتلفة تعمل يف الأ�سواق اللبنانية
واخلارجية ،ومنها قطاع �صناعة
البرتول واملواد احلارقة ،الدهانات،
م�ستح�رضات التجميل ،املواد الكيميائية،
الطباعة ،وال�صناعات الغذائية.
وتتميز م�ضخات  AROبتوفريها للوقت،
ّ
وتكاليف الإنتاج وال�صيانة.
وجتدر الإ�شارة اىل �أن  AROمن اكرب
ال�رشكات يف العامل يف حقل �صناعة
امل�ضخات ( .)diaphragm pumpsوهذه
امل�ضخات ت�ستطيع نقل املواد ال�سائلة
وال�شبه اجلامدة والقابلة للإ�شتعال
والبودرة والكريات التي ال يتعدى
قطرها الـ � 5سنتم ،بعيداً عن خطر حدوث
اي تلف للمواد او حرائق.

وميكن االطالع على منتجات
كافة واملميزات التي تتمتع بها عرب
ARO
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معرض األعالم اللبنانية في جونيه:
إرادة الحياة أقوى من المؤامرات والمحن

�أ�شار رئي�س بلدية جونية جوان حبي�ش اىل
�أن «بلدية جونيه كانت وال تزال ال�سباقة
يف تنظيم الن�شاطات الثقافية والريا�ضية
والتي تكت�سب �أهمية خا�صة عرب �إ�ضاءتها
على موا�ضيع �شتى تهم املواطنني».
ولفت يف حديث �إىل «ال�صناعة والإقت�صاد»
�إىل �أن «جونية ت�شهد العديد من هذه
الن�شاطات على مدار العام ،ويندرج يف
اطارها معر�ض الأعالم اللبنانية ملنا�سبة
عيد الإ�ستقالل والذي عر�ض لكل الأعالم
اللبنانية التي مرت عرب الع�صور من ايام
الفينيقيني �إىل الإ�ستقالل ،والذي تلته
م�سرية طالبية و�أعمال ثقافية �أخرى
�ضمت حفل توقيع كتاب لل�شاعر هرني
زغيب تخللته قراءات �شعرية».
وك�شف �أن «عام  ،2017يحمل عم ًال كثرياً
للبلدية �إذ و�ضعت برناجم ًا �ضمنته �ش�ؤون ًا
كثرية �إمنائية و�إجتماعية من �ش�أنها
حت�سني حياة النا�س وتطويرها نحو
الأف�ضل».
و�شدد على �أن «الأهم يبقى توقيع
ّ
مر�سوم املرف�أ ال�سياحي يف جونيه الذي
�سين ّفذ لي�صبح جاهزاً لإ�ستقبال البواخر
ال�سياحية التي �ستخدم املدينة ب�شكل
ّ
كبري».
و�أعرب حبي�ش عن تفا�ؤله مع انتخاب
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رئي�س للجمهورية بعد عامني ون�صف من
الفراغ ،والذي تعلق عليه �آمال كبرية جداً
للقيام ب�إ�صالحات �ستكون لها منافع
كربى �إذا ما اقرتنت بعمل �صحيح على
�صعيد البلديات واملناطق.

معرض األعالم

وكان مركز فينيك�س للدرا�سات اللبنانية
يف جامعة الروح القد�س  -الك�سليك
وبلدية جونيه ،قد افتتحا معر�ض الرايات
والأعالم اللبنانية منذ البدايات حتى
�إعالنه علما ر�سميا للدولة اللبنانية،
بعنوان «العلم اللبناين» عرب التاريخ،
يف مبنى الق�رص البلدي يف جونيه.
�شددت �سهى
وخالل حفل الإفتتاح ّ
حتومي على «�أهمية العلم وعلى دور
جامعة الروح القد�س ومركز فينيك�س يف
احلفاظ على ذاكرتنا الوطنية وعلى دور
رئي�س بلدية جونيه يف النه�ضة الإمنائية
والثقافية لق�ضاء ك�رسوان».

نعمه

كما �ألقى العميد الركن املتقاعد �أدوني�س
جوزف نعمه كلمة هن�أ فيها اللبنانيني
«بعيد علمهم الذي هو ،مع الن�شيد الوطني،
رمز بالدهم ورافع �صورة �أرزتهم على
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ال�رصوح العوايل» ،راجيا «�أن يعود هذا
العيد ولبنان منعتق من ظروفه احلرجة
وعائد �إىل حياة الرغد وال�سعادة والهناء».

يونس

بدوره �أ�شار املدير امل�ساعد للمركز
كارلو�س يون�س اىل �أن املعر�ض يحمل
ر�سالتني :الأوىل علمية لن�ستذكر الرايات
والأعالم يف خمتلف مراحل تاريخ لبنان،
والثانية وطنية وهي تذكري باملراحل
ال�صعبة التي مر بها هذا الوطن.

حبيش

من جهته ،ر�أى حبي�ش «�أننا على مفرتق
فيه خيارات عديدة و�أمامنا حتديات
كبرية ببناء دولة لبنانية ل�شعب لبناين
على الأر�ض اللبنانية باجلغرافيا
املعهودة وبالنظام الذي يحافظ على
كرامة الإن�سان ويعطيه �أم ًال بامل�ستقبل.
ورهاننا كبري على ر�أ�س هذه الدولة
الرئي�س العماد مي�شال عون الذي نتمنى
له التوفيق يف مهامه التي عرب عنها يف
خطاب الق�سم منذ �أ�سبوعني وهي ت�شكل
خارطة طريق يجب �أن تت�ضافر حولها
القوى ال�سيا�سية وتدفع بها �إىل الأمام
القوى ال�شعبية».

زيدان وقع كتابه في معرض بيروت للكتاب:
«الدولة والعروبة بين الواقع والمرتجى»

وقع الدكتور نا�رص زيدان يف جناح «الدار
العربية للعلوم نا�رشون» ،كتابه بعنوان
«الدولة والعروبة بني الواقع واملرجتى»،
يف معر�ض بريوت الدويل والعربي للكتاب
– «بيال» ،يف ح�ضور عدد من النواب،
والقياديني يف احلزب التقدمي الإ�شرتاكي،
�شخ�صيات �سيا�سية ،نقابية ،ع�سكرية،
عمداء� ،أ�ساتذة يف اجلامعة اللبنانية
واجلامعات اخلا�صة ،وعدد من الكتاب
ومديري حترير �صحف وجمالت لبنانية
وعربية ،ر�ؤ�ساء بلديات وخماتري،
فاعليات تربوية وعدد من املديرين
العامني.
يعر�ض الكتاب يف ف�صوله الثالثة ،حال
العامل العربي الالم�ستقرة والناجتة من
غياب الدور املثايل للدولة� ،أو رمبا من تهمي�ش هذا الدور
ب�سبب الإخفاقات التي �أ�صابت عملية بناء الدولة يف �أماكن
�أخرى.
وتعترب الدولة من �أهم االكت�شافات التي بلغها الإن�سان وهي
تطورت عرب التاريخ ومرت مبراحل ُمتعددة لعل �أهمها:
القبيلة ،دولة املدينة ،الدولة الإمرباطورية ،الدولة الإقطاعية،
والدولة القومية.
ويف الدولة القومية تعترب العروبة حا�ضنة وهي لي�ست لغة
تعدد الدول الوطنية
فقط ،بل �إنها ح�ضارة متوارثة ،و�إن منط ّ
�ضمن الإطار العربي ،ال يتناق�ض مع التم�سك بالرتاث الواحد،
وبوحدة االنتماء التي ي�ستند �إليها العرب �أينما كانوا.
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ويعترب الباحث زيدان �أن الت�ضامن العربي،
�أو العمل العربي امل�شرتك� ،رضورة قومية
ووطنية �أكرث من �أي وقت م�ضى .ومواجهة
الأخطار التي تواجه الأمة تفر�ض توحيد
الر�ؤى العربية يف حدها الأدنى ،خ�صو�ص ًا
يف جمال الوقوف يف وجه اال�ستباحة التي
فر�ضتها التدخالت اخلارجية يف ال�ش�ؤون
م�شدداً على
الداخلية لبع�ض الدول العربية،
ّ
�أهمية مواقف اجلامعة العربية الأخرية من
هذه التدخالت.
ويرى الباحث زيدان �أن العروبة وفق ًا لفهم
ق�سطنطني زريق وعبد الرحمن الكواكبي
و�ساطع احل�رصي وزكي االر�سوزي ومي�شيل
عفلق ،لي�ست �أيديولوجية ح�رصية� ،أو مقاربة
فكرية جامدة ،بل هي �أمة تنتمي �إىل ح�ضارة
لها خ�صو�صيتها اللغوية والإن�سانية والعلمية
والقيم.
والأدبية ،والأمة لها مميزاتها يف التقاليد والعادات
ّ
وي�شدد الباحث زيدان على �أن العروبة هي احلل للمع�ضالت
ّ
التي تواجه الأمة ،وهي املالذ الأول والأخري الآمن ل�صريورة
التاريخ العربي ،فاالجتهادات «ال�سي�سيوميثولوجية»
والتطورات التقنية ،والتغيريات «اجليوبوليتيكية» الناجتة
من تطور املوا�صالت واالت�صاالت ،ومن االختالفات يف
املقاربات الد�ستورية ـ العرفية منها واملكتوبة ـ خ�صو�ص ًا
لناحية قوانني التجني�س وحق الإقامة والعمل وحقوق
الإن�سان ،جميعها ال ُتلغى كون العروبة هي التي جتمع هذا
ت�شعبات.
اخلليط من التنوع ،وما نتج منه من ُ
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دعوة
لحضور جمعية عمومية إستثنائية غير عادية
لشركة قرطاس للمعلبات والتبريد ش.م.ل.

يت�رشف جمل�س ادارة �رشكة قرطا�س للمعلبات والتربيد �ش.م.ل بدعوة ح�رضة امل�ساهمني حل�ضور اجلمعية العمومية
الإ�ستثنائية الغري عادية التي �ستعقد يف مركز ال�رشكة يف الدورة -البو�رشية -ال�ساعة التا�سعة والن�صف من
�صباح يوم الأربعاء الواقع يف /25كانون الثاين 2017/بغية التداول واتخاذ القرارات حول املوا�ضيع املدرجة
يف جدول الأعمال التايل:
التداول يف مو�ضوع التفرغ عن �أ�سهم يف ال�رشكة مل�صلحة:
�رشكة « »RB1 HOLDING SALواعطاء املوافقة املبدئية بعد قراءة علنية للعر�ض املقدم من قبل ال�رشكة
املذكورة والإطالع على �رشوطها لإمتام عملية ال�رشاء.
البت بتعديل نظام ال�رشكة فيما يخت�ص بالأمرين التاليني:
تخفي�ض �أ�سهم ال�ضمان املفرو�ضة على �أع�ضاء جمل�س الإدارة من � 2500سهم �إىل � 25سهم.
�إلغاء �إ�ستعمال حق الأف�ضلية املعطي لل�رشكاء يف املادة ( 11فقرة  )2من نظام ال�رشكة عند ح�صول �أي تفرغ
عن الأ�سهم مهما بلغ ثمنها وعددها.
ويحق لكل م�ساهم ،منذ تاريخ هذه الدعوة� ،أن يطلع يف مركز ال�رشكة الرئي�سي الكائن يف الدورة البو�رشية ،على
الئحة امل�ساهمني و�أن ي�أخذ �صوراً هذه اللأئحة.
فالرجاء ح�ضوركم �أو تعيني من ينوب عنكم وذلك بامتام الق�سيمة املرافقة
وار�سالها اىل �أمني �رس ال�رشكة قبل موعد االجتماع املذكور.
مجلس اإلدارة

Hot Line 1552

من �شهر �إلى �شهر
العميد د .سهيل ح ّماد يوقع كتابه «اآلثار القانونية الدولية لأللغام والقنابل
العنقودية اإلسرائيلية في لبنان»
جرائم «إسرائيل» تجاوزت النازية:
نصف مليون لغم وأكثر من مليون قنبلة عنقودية تالحق اللبنانيين

د .نبيل مشنتف ،السيد صالح كرامة ،النائب العميد وليد سكرية ،العميد د .سهيل حماد ،اللواء الركن حاتم مالك،
العميد علي مهنا ،ادوار مغبغب ،فارس وربيع سعد ،رئيس بلدية عين زحلتا العقيد نعيم سعد

من اليمين :ادوار مغبغب ،العميد علي مهنا ،اللواء الركن حاتم مالك ،العميد د .سهيل حماد ،النائب الوليد سكرية ،د .ناصر زيدان

برعاية دولة الرئي�س نبيه بري ممث ًال بالنائب العميد الوليد
�سكرية ،وممثل قائد اجلي�ش العميد علي مهنا ،وح�ضور رئي�س
الأركان اللواء الركن حامت م ّالك ،ومب�شاركة ح�شد من ال�شخ�صيات
ال�سيا�سية والع�سكرية والإعالمية ور�ؤ�ساء بلديات وخماتري
حماد
وفاعليات تربوية و�شعبية ،وقع الباحث الدكتور �سهيل َ
كتابه «الآثار القانونية الدولية للألغام والقنابل العنقودية
الإ�رسائيلية يف لبنان» وذلك بـ «النادي الع�سكري» يف بريوت.
حماد ،مدخ ًال مهم ًا
القيم للدكتور َ
يعترب هذا املبحث القانوين ّ
لإلقاء ال�ضوء على الكارثة التي �أحدثها العدوان الإ�رسائيلي
املتكرر على لبنان ،والذي ال يزال م�ستمراً ب�آثاره ال�سلبية املتمثلة
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حماد خالل توقيع الكتاب
ّ

غالف الكتاب

بـ «زراعة املوت» ،م�شدداً على �أن اال�ستعمال الع�شوائي ل�سالحي
الألغام والقنابل العنقودية يعترب جرائم دولية مو�صوفة ال
تتقادم مع مرور الزمن.
حماد قراءته القانونية �إىل ق�سمني ،يعالج فيها
ُيق�سم الباحث َ
بالتف�صيل اجلرائم الإ�رسائيلية املرتكبة بحق لبنان واخل�سائر
�سببتها
الب�رشية والإقت�صادية والإجتماعية والبيئية التي ّ
الألغام والقنابل العنقودية .م�ستعر�ض ًا اجلهود الدولية التي
بذلت لتعريف جرمية العدوان التي تتطابق مع جرمية �ضد ال�سلم.
وتت�صف اعتداءات �إ�رسائيل املتكررة على لبنان منذ عام 1948
وحتى عدوان متوز  ،2006تت�صف بالأ�سبقية واخلطورة ،وقد
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العميد حماد يتوسط من اليسار رئيس بلدية عين زحلتا نعيم سعد
ومن اليمين ومختار البلدة صالح كرامة

العميد د .سهيل حماد واللواء عبد الرحمن شحيتلي

�شبهت من قبل رجال القانون الدويل بجرائم النازية ،وقد جاءت
�شهادات بع�ض جنود العدو ،ت�أكيداً �أنهم تلقوا �أوامر ب�إطالق كل
ما لديهم من قذائف عنقودية من دون تعيني �أهداف ع�سكرية
حمددة.
تعرف
وعلى الرغم من ّ
تعدد قواعد القانون الدويل التي ّ
االنتهاكات التي تعترب ج�سيمة ،منذ اتفاقيات جنيف يف � 12آب
 ،1949واتفاقيات الهاي� ،إال �أن املادة الثامنة من نظام روما
الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية �شكلت خطوة هامة وحا�سمة
يف جمال حتديد طوائف جرائم احلرب ،حتديداً تف�صيلي ًا� ،أثناء
وعددت الفقرة الثانية
النزاعات امل�سلحة الدولية وغري الدوليةّ ،
من هذه املادة جرائم احلرب ،تف�صيلي ًا ،حتت عناوين ثالثة
رئي�سية:
الأول ،االنتهاكات اجل�سيمة التفاقيات جنيف للعام .1949
الثاين ،االنتهاكات اخلطرية الأخرى للقوانني والأعراف ال�سارية
على املنازعات امل�سلحة الدولية.
الثالث ،االنتهاكات اجل�سيمة للمادة الثالثة امل�شرتكة بني
�إتفاقيات جنيف الأربع ،يف حال وقوع نزاع م�سلح غري ذي
طابع دويل.
خال�صة القول� ،إن «�إ�رسائيل» ملزمة باتفاقيات الهاي وجنيف
واتفاقية الهدنة ،وهذه االتفاقيات توجب عدم التعر�ض لل�سكان
املدنيني العزل ،و�إن انتهاك «�إ�رسائيل» لهذه االتفاقيات ولقواعد
القانون الدويل الإن�ساين كما بينا �سابق ًا ،ي�شكل جرمية حرب
تتحمل «�إ�رسائيل» امل�س�ؤولية عنها جتاه لبنان و�شعبه.
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حماد عن اجلهود املبذولة ملعاجلة م�شكلة
ويتحدث الباحث َ
الألغام والقنابل العنقودية غري املنفجرة والتي تعترب �إحدى
�أب�شع خملفات احلرب ،بل باعتبارها مبثابة حرب رديفة تزرع
الرعب وت�صطاد الأبرياء ،وخ�صو�ص ًا �أن �أدواتها متخفية على
�سطح الأر�ض �أو يف باطنها .ولبنان من الدول التي تواجه
هذه امل�شكلة منذ انتهاء احلرب على �أرا�ضيه يف العام ،1990
وتفاقمت امل�شكلة بعد حترير املناطق املحتلة يف اجلنوب
والبقاع الغربي من العدو الإ�رسائيلي ،والذي �أبقى وراءه خطراً
مبيت ًا� ،أال وهو خطر الألغام والقذائف غري املنفجرة والأج�سام
ّ
امل�شبوهة ،متعمداً زرعها ب�شكل ع�شوائي على م�ساحات �شا�سعة
وتهدد
�ضمن املناطق الآهلة والزراعية لتطاول الأطفال والأهل ّ
حياتهم و�سالمتهم اليومية ،ما دفع لبنان �إىل �إطالق �أول حملة
وطنية عام  ،1996لنزع الألغام عرب �إجراء م�سح �شامل مل�صابني
يف منطقة را�شيا والبقاع الغربي .وقد تلقى لبنان دعم ًا دولي ًا
من معاجلة هذه امل�شكلة ،ولعل �أهم الدول التي �سارعت �إىل تقدمي
الدعم العيني �أو املايل ،الواليات املتحدة الأمريكية ،واالحتاد
الأوروبي ،واالحتاد الرو�سي.
يبقى ال�س�ؤال الذي يالحق املراقبني هو ،هل �ستبقى «�إ�رسئيل»
تعامل كا�ستثناء يف قبول املوجبات الدولية ويف افالتها من
العقاب على جرائمها املرتكبة؟ وهل �سيمر عدوانها امل�ستمر على
لبنان بدون م�س�ؤولية وك�أن �شيئ ًا مل يكن؟
حماد ،وقد
للباحث
م
والقي
هذا ما يجيب عليه هذا الكتاب الهام
َ
ّ
قدم له دولة رئي�س جمل�س النواب الأ�ستاذ نبيه بري.
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من �شهر �إلى �شهر
ندوة حول كتاب «ليبقى الهالل السوري خصيب ًا» لمهنا:
ّ
والتحوالت اآلتية
قراءات ترصد األبعاد والظاهرات

المشاركون في حفل توقيع الكتاب

المتحدثون في الندوة

جانب من الحضور

شخصيات سياسية مشاركة في حفل التوقيع

و�سط ح�ضور حا�شد من �أهل الفكر والأدب
نظمت «دار الفرات»،
والثقافة والإعالمّ ،
ندوة حول كتاب الباحث توفيق مه ّنا
«ليبقى الهالل ال�سوري خ�صيب ًا»� ،شارك
فيها النائب والوزير ال�سابق د .ع�صام
وقدم للندوة
نعمان ،د .خليل خري اهللّ ،
د .زهري فيا�ض الذي اعترب �أن قيمة هذا
الإ�صدار اجلديد «ليبقى الهالك ال�سوري
خ�صيب ًا»� ،أنه ي�أتي يف توقيت وظرف
يراد فيهما لهذا الهالل ال�سوري اخل�صيب
مت�صحرا جمدب ًا ،خاوي ًا ،فارغ ًا
�أن يكون
ّ
من كل قيم اخل�صب والعطاء...
ور�أى فيا�ض � ّأن حماور هذا الكتاب ك ّلها،
ت�ضمنته من عناوين وم�ضامني
مبا
ّ
مت ن�رشها
هي كتابات ومقاالت ملهنا ّ
و�إ�صدارها يف مواقيت زمنية خمتلفة
حملت م�ضامني الفكر القومي االجتماعي
الذي �ش ّكل القاعدة الفكرية والعقائدية
للمواجهة يف ال�سيا�سة واالقت�صاد
والدولة واملقاومة والعلمنة.

نعمان

من ناحيته ،اعترب نعمان يف بداية
مداخلته �أن توفيق مهنا تخيرّ منا�سبة
تاريخية لإ�صدار كتابه� .إنها منا�سبة
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مرور مئة �سنة على معاهدة «�سايك�س
ـ بيكو» و«وعد بلفور» امل�ش�ؤوم ()1917
اللذين � ّأديا �إىل تق�سيم بلدان الهالل
اخل�صيب وتوزيعها مناطق ا�ستعمار
مهدا
ونفوذ بني بريطانيا وفرن�سا .كما ّ
ني
�إىل اغت�صاب احلركة ال�صهيونية فل�سط َ
بالتواط�ؤ مع كربيات دول حلف �شمال
الأطل�سي.
ور�أى نعمان �أن امل�ؤ ّلف ير�صد يف امل�رشق
والتحوالت
العربي الأبعاد والظاهرات
ّ
خمططات التق�سيم
الآتية ،ومنها توا�صل ّ
من معاهدة «�سايك�س ـ بيكو» حتى
الوقت احلا�رض .خطر التق�سيم يواجه
العراق ،ويواجه �سورية بالدرجة الأوىل
لدورها كحا�ضنة للمقاومة ،فل�سطينية
كانت �أو لبنانية ،وكج�رس ا�سرتاتيجي
يربط �إيران بالبحر الأبي�ض املتو�سط،
ويهدد الكيان ال�صهيوين ،وكراعية لفكرة
ّ
الوحدة ،ومقاومتها الثابتة لل�صلح مع
«�إ�رسائيل»� .صمود املقاومة يف لبنان
وفل�سطني �أخفق حماوالت �إغراقها يف
وحول مقاومة
فتنة �س ّنية ـ �شيعية،
ّ
حزب اهلل �إىل قوة �إقليمية وازنة ،و�أف�شل
م�رشوع «�أخونة» دول املنطقة و�أ�سلمة
�أنظمتها ،ال �سيما يف م�رص وتون�س ،مع
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�صعود تنظيمات «الإ�سالم اجلهادي» ،ال
ثم تراجعها التدريجي
�سيما «داع�ش»ّ ،
ورمبا �أفولها ،وعودة رو�سيا اىل املنطقة،
ال �سيما �إىل �سورية وانعكا�س هذه العودة
على عالقات القوى بها.

خير اهلل

تتبعت
�أما الدكتور خليل خري اهلل فقالّ :
مه ّنا يف عناوين كتابه ،فوجدتها
مو�ضوع ًا واحداً و�إن كانت حما�رضات
متفرقة يف الزمان .عاجلها وح ّلل �أبعادها
ّ
ونتائجها ،واعترب �أن م�سك اخلتام ،مقالة
«ال�رصاع يف امل�رشق العربي» ،مقالة
حما�رضة يبينّ فيها الكاتب م�سارات
تاريخية يف مرحلة تق�سيم هذه البالد،
بل تفتيتها ومتزيقها و�إبقا�ؤها مم ّزقة
يف جدلية تاريخية بني فاعل خارجي
وم�ساعد داخلي ،و�ضحاياها دائم ًا الأمة
و�أجيالها.

مه ّنا

ختام ًا� ،شكر املحتفى به توفيق مه ّنا
املتحدثني يف الندوة،
احل�ضور ،كما �شكر
ّ
وموقع ًا
مة،
القي
مداخالتهم
مثني ًا على
ُ
ّ
الكتاب و�سط احل�ضور الكثيف.

العميد الركن جانبين يوقع كتابه
«صناعة األزمات وأسرار التفاوض»
وقع العميد الركن �صالح جانبني كتابه املو�سوم
«�صناعة الأزمات و�أ�رسار التفاو�ض» ،وذلك يف
النادي الع�سكري يف بريوت ،وبح�ضور ح�شد
من ال�سيا�سيني والع�سكريني واملهتمني وو�سائل
االعالم.
يتحدث الكتاب الذي قدم له ،املدير العام للأمن
العام اللواء عبا�س ابراهيم ،عن ماهية الأزمات،
مفهوم ًا و�صناعة و�إدارة ،وعن علم التفاو�ض وجتارب الدول وفن التعامل مع املفاو�ضني
بكل دينامية وخربة.
وبح�سب جانبني ف�إنه مهما تغريت الأطراف املفاو�ضة ،وتعددت املو�ضوعات ،ومهما
وتنوعت ثقافاتهم ،ومهما تباينت �آراءهم ،ف�إن مراحل التفاو�ض
اختلف املفاو�ضون ّ
والعمليات التي نقوم بها مت�شابهة.
مدعم ًا بوثائق ومالحق ون�صو�ص اتفاقات
وا�ضحني،
قدم ب�أ�سلوب ولغة
�إن هذا الكتاب ُي ّ
ّ
دولية تمُ ّكن القارىء من التعرف على كيفية �سري املفاو�ضات واختيار املفاو�ضني،
�إ�ضافة �إىل �سلوكيات احلوار والنقا�ش والتوافق والأخذ والعطاء والعرو�ض واحللول
للم�شاكل ،لتبقى لغة التفاو�ض واحلوار �سبي ًال بني ال�شعوب وتوا�صلها بعيداً عن الأزمات،
�أو �إدارتها والتخفيف منها.

العميد جانبين متحدثًا

الزميل علي خزام والعميد جانبين

العقيد الدكتور أحمد سيف الدين ،ممثل قائد الجيش العميد الركن طانيوس اسحاق،
قائد فوج التدخل الثالث العميد غازي عامر وممثل العميد الركن كميل ضاهر مدير المخابرات
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العميد الركن طانيوس اسحاق ممثل العماد جان قهوجي قائد الجيش

المهندس علي حركة والعميد جانبين

سعادة السفير عصام الجبوري من المنظمة الدولية
لحرية وحماية حقوق اإلنسان والسالم العالمي
يمنح العميد جانبين شهادة تقدير

العميد الركن طانيوس اسحاق ممثل قائد الجيش والعميد خليل الضيقة ممثل مدير عام األمن
الداخلي والعميد لبيب عشقوتي ممثل مدير عام أمن الدولة
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فلل جاهزة وعقارات مفرزة للبيـــــع
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للمراجعة:
هاتف961 3 828358 :

على �سفوح �أرز عني زحلتا  -نبع ال�صفا

الموقع:

يقع امل�رشوع يف منطقة عني زحلتا فوق �أعلى مرتفعات
جبل لبنان امل�شهورة مبناخها ومناظرها ومياهها وغابات
�صنوبرها اجلميلة بالقرب من �أهم �أكرب غابات الأرز التاريخية.
مميزات الموقع:
 التجاور مع حممية �أرز
ال�شوف والتي ت�ضم غابتي
�أرز عني زحلتا و�أرز الباروك.
 القرب من �شالالت ومطاعم
نبع ال�صفا والباروك
 القرب من منطقة بيت الدين
ودير القمر
 القرب من امل�شاريع ال�سياحية
على �شاطئ الدامور
 بجوار نادي الفرو�سية
يف عني زحلتا

من �شهر �إلى �شهر

معرض رسم للفنانة سمر أبو عاصي:
تعبير أنثوي برؤية فنية جديدة مواكبة للحداثة
�أقامت الفنانة الت�شكيلية �سمر �أبوعا�صي �أمان الدين بالتعاون
مع املكتبة الوطنية  -املجل�س البلدي يف بعقلني وجمعية
«ممكن» ،معر�ضها الأول بعنوان «�إنفعاالت �أنثوية» يف مبنى
املكتبة الوطنية يف بعقلني.
حيزاً مهم ًا يف
أخذ
�
ي
أة
�
املر
«مو�ضوع
ولفتت �أبوعا�صي اىل �أن
ّ
حياتها كونها امر�أة تعي�ش يف جمتمع ذكوري يعطي للمر�أة
القليل وي�أخذ الكثري ،وهذا ما �شجعها على اختيار مو�ضوع
املعر�ض لإلقاء ال�ضوء على انفعاالت هذه املر�أة والتعبري عن
ذاتها لتنطلق �إىل احلرية» .و�أ�شارت اىل �أنها «وبهدف ت�أكيد
جمالية ج�سد املر�أة تناولتها ب�إثارتها ،ترقبها ،حزنها،
فرحها وال مباالتها ،كذلك �أحالمها وتطلعاتها بر�ؤية فنية
جديدة مواكبة للحداثة تت�ضمن تخطيطات ملونة بالإ�ضافة
�إىل الإل�صاق مبا ي�سمى لـ.Mix Media

الفنانة سمر أبوعاصي

ابوعاصي تتوسط اعضاء جمعية ممكن
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«عين زحلتا» تضيء شجرة عيد الميالد
وتتلقى هدية قطعة أرض من ناصيف كرم لبناء ثانوية رسمية
ا�ضاءت بلدية عني زحلتا – نبع ال�صفاء
�شجرة امليالد  2016يف نبع ال�صفاء على
مدخل ال�شوف ال�شمايل يف حفل حا�شد
ح�رضه رئي�س املجل�س البلدي العقيد نعيم
�سعد واالع�ضاء واملختارين �صالح كرامي
وطانيو�س �صوما ور�ؤ�ساء وخماتري البلدات
املجاورة وح�شد كبري من ابناء البلدة
واجلوار ومب�شاركة رجل االعمال نا�صيف
كرم.
بداية رحب رئي�س البلدية العقيد نعيم
�سعد باحل�ضور وعلى ر�أ�سهم رجل االعمال
نا�صيف كرم �شاكرا له تربعه بقطعة ار�ض
لبناء الثانوية الر�سمية عليها.
وقال �سعد «:نحتفل اليوم ب�إ�ضاءة �شجرة
امليالد على مدخل ال�شوف يف اجلرد االعلى
ال�شمايل وهي املرة االوىل منذ ثالثني �سنة
خ�صو�صا بعد عودة جميع ابناءها.
و�شكر �سعد الوزير وليد جنبالط على كل ما
بذله من دعم ورعاية لرت�سيخ عودة ابناء
اجلبل وتنمية العي�ش امل�شرتك.
وركز �سعد على اهمية عيد امليالد ورمزيته
عيد الت�سامح واملحبة التي بتنا اليوم ب�أم�س
احلاجة اىل جت�سيدها يف عملنا اليومي،
وهذه املنا�سبة كما ترون جمعت ابناء البلدة
وجوارها الذين جا�ؤوا لنت�شارك �سويا يف
ا�ضاءة هذه ال�شجرة  ،كل عام وانتم بخري ».
ثم ا�ضاء ال�شجرة ،واطلقت املفرقعات
باملنا�سبة ،ثم جال بابا نويل على
امل�شاركني موزعا احللوى.
وكان رجل الأعمال نا�صيف كرم قد �أعلن
خالل املنا�سبة عن تقدمي قطعة �أر�ض
لبناء ثانوية ر�سمية لعني زحلتا عند مدخل
ال�شوف.

شجرة الميالد في نبع الصفا

المشاركون في الحفل
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من �شهر �إلى �شهر

تطور الفنون الطباعية من الليتوغراف
حتى الطباعة الرقمية
إعداد :بدر أبوالحسن الهادي

ظهرت الطباعة منذ القدم ،بطبع الكلمات وال�صور والت�صميمات فوق الورق �أو الن�سيج ،وكانت تتم بوا�سطة
الأختام احلجرية التي تعترب من �أقدم طرق الطباعة� .إ�ستعملت تلك الأختام بدل التواقيع على امل�ستندات
�أو الوثائق يف احل�ضارات القدمية عند �شعوب �سوريا وبالد ما بني النهرين �أو كرمز ديني يف احل�ضارة
البابلية وال�سومرية« .اهتمت احل�ضارات القدمية التي توطنت يف بالد ما بني النهرين ،بالكتابة ،وحاولت
تدوين فنونها و�آدابها وعقائدها الدينية كما ت�ؤكد الألواح والرقم القدمية املكت�شفة يف مدنها الأثرية» .بذلك
�أ�صبحت الكتابة من �أبرز الفنون التي توارثها الإن�سان و�سعى �إىل تطويرها.
إنتشار صناعة الورق

ختم أثري كان يُختم به الخبز مكتوب عليه
«كل هنيئا» بالخط الكوفي

إكتشاف الحبر

ع��رف امل�رصي��ون القدم��اء �صناع��ة
الأحب��ار  ،وي�ست��دل على ذل��ك من خالل
بع�ض املومي��اوات التي وجدت ملفوفة
ب�أثواب من الكتان ،ومدون عليها �أ�سماء
�أ�صحابه��ا ب�أحب��ار يعتقد �أنه��ا �صنعت
من �أك�سي��د احلديد ،كما ا�ستخدموا احلرب
امل�صن��وع من الغ��راء ،وال�صمغ النباتي
املخل��وط بامل��اء يف الكتاب��ة على ورق
ال�بردى� .أما ال�صيني��ون فقد مزجوا مع
ال�صم��غ العرب��ي زي��ت احلب��وب وحل��اء
الأ�شج��ار ل�صن��ع احل�بر ،ومتيز احل�بر
ال�صين��ي الذي يرجع تاريخه �إىل حوايل
 2500قب��ل املي�لاد مبقاومت��ه للم��اء
وبطول م��دة بقائه .ويف العهد الروماين
كان��ت الأحب��ار ت�ستخ��رج من �إف��رازات
بع���ض احليوان��ات املائي��ة ،و�صنع��ت
الأحب��ار املختلف��ة م��ن الزي��ت ،وحل��اء
الأ�شج��ار .ظل��ت الأحب��ار يف الع�ص��ور
الو�سط��ى ت�صن��ع م��ن كربيت��ات احلديد
م�ضاف�� ًا �إليه��ا م�سح��وق العلق��م حت��ى
ASSINAA WAL' IKTISSAD
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ختم بابلي من عصر حمورابي

�أواخ��ر الق��رن التا�س��ع ع��شر وبداي��ات
الق��رن الع�رشي��ن ،حي��ث ا�ستب��دل زي��ت
ب��ذور الكتان ال��ذي كان ي�ستخدم ليزيد
م��ن كثافة احلرب باملنتج��ات البرتولية
واملواد الكيماوية.

صناعة الورق

�إكت�ش��ف ال�صيني��ون �صناعة الورق قبل
�أك�ثر م��ن �ألف��ي ع��ام عندما متك��ن �أحد
موظفي البالط امللكي ال�صيني عام 105
ويدعى ت�ساي لون )121-Cai Lun (50
« م��ن ا�ستخ��دام حل��اء ال�شج��ر ،واحلبال
القدمي��ة ،واخل��رق البالي��ة ،و�شبك��ات
ال�صي��د القدمي��ة ،وعم��د �إىل طح��ن هذه
امل��واد الأولية ،و�إ�ضاف��ة املاء من حني
لآخر ،حتى توف��رت له عجينة ،ثم فر�ش
ه��ذه العجينة على �شك��ل �رشيحة رقيقة
ف��وق م�صف��اة ،وح�ين ج��ف امل��اء �أخذ
�رشيحة ال��ورق ودقها لكي جتف متام ًا،
وبه��ذا الأ�سل��وب تو�صل ت�س��اي لون �إىل
طبق رقيق ومتني من الورق».
106

تو�سع��ت حرك��ة الفتوح��ات الإ�سالمي��ة
�رشق�� ًا وو�ص��ل الفاحت��ون امل�سلم��ون
�إىل ب�لاد ال�ص�ين ف�أ��سروا جمموعة من
ال�صيني�ين يف معركة نهر تاال�س Talas
(كازاخ�ست��ان حالي�� ًا) �إح��دى املع��ارك
الإ�سالمي��ة الت��ي وقع��ت ع��ام 751
ميالدي��ة .كان م��ن بني الأ��سرى خرباء
يف �صناعة ال��ورق ف�أ�س�سوا مب�ساعدتهم
�أول م�صن��ع لل��ورق يف بالد الإ�سالم يف
مدين��ة �سمرقند« ،ومنها انتقلت �صناعة
ال��ورق �إىل بغداد ،حيث �أ�س�س الف�ضل بن
يحي��ى الربمك��ي ،وزير ه��ارون الر�شيد،
�أول م�صن��ع للورق يف بغداد عام  793م
ث��م انتقلت �صناعة ال��ورق من بغداد �إىل
دم�شق ،ثم �إىل م�رص».
ازده��رت �صناع��ة ال��ورق يف الع��امل
الإ�سالم��ي نظرا لك�ثرة املدار���س ودور
العلم كما كان الزده��ار حركة الت�أليف
والرتجم��ة �أث��ره يف توفري ه��ذه ال�سلعة،
ف�أ�صب��ح ال��ورق م��ن �أك�ثر ال�سل��ع وفرة
حتى �أواخر القرن الثالث ع�رش امليالدي.
«دخل��ت �صناعة الورق فرن�سا من خالل
الأندل���س ،ومنه��ا انتقل��ت �إىل �إنكل�ترا
وباق��ي ال��دول الأوروبي��ة وبعده��ا �إىل
�أمريكا ال�شمالية عام.»1690

الطباعة بالقوالب الخشبية
الطباعة الميكانيكية

ب��د�أت الطباعة امليكانيكي��ة يف ال�صني
ح��وايل �سنة  200بعد املي�لاد مع تطور

�صناعة الورق ،وحتولت و�سائل الأختام
كو�سيل��ة م��ن و�سائ��ل الطباع��ة عل��ى
املن�سوج��ات وال��ورق �إىل حف��ر الكتابة
وال�ص��ور الب��ارزة عل��ى قوال��ب خ�شبية.
بع��د ف�ترة من الزم��ن �أ�ضيف��ت الكلمات
�إىل ال�ص��ور املطبوع��ة ،وكان��ت تنق���ش
ب�صعوب��ة وبدق��ة فائق��ة عل��ى اخل�ش��ب.
ا�ستط��اع احلك��ام ال�صيني��ون يف ذل��ك
الوق��ت ت�أم�ين نق�ش الن�صو���ص الدينية
املقد�سة على قوالب خ�شبية ،التي كانت
ت�ترك يف �أماكن عامة حت��ى ميكن �أخذ
ن�س��خ منه��ا عل��ى ال��ورق ،وهك��ذا كان
ب�إمك��ان كل م��ن يري��د �أن ي�أخ��ذ ن�سخة
طبق الأ�صل ع��ن الن�صو�ص املقد�سة �أن
يفعل ذلك .كانوا ينق�شون على �سطوحها
ث��م يختمون
الكلم��ات والر�سوم مقلوبة ّ
بها.
ي��رى م�ؤرخ��و الف��ن «�أن �أوىل الر�س��وم
املنف��ذة بطريق��ة احلف��ر عل��ى اخل�ش��ب
يع��ود تاريخه��ا اىل الق��رن الث��اين
املي�لادي و�أن امل�ستوطن��ات البوذي��ة
كان��ت �أوىل مراك��ز الطباع��ة القدمي��ة.
فق��د ط��ور املخ�ترع ال�صين��ي ب��ي �شنغ
 )Bi, Sheng (990- 1051يف �شم��ال
غرب ال�صني ع��ام  1041تقنية احلروف
املتحرك��ة التي نفذها باخلزف ال�صيني
وا�ستخدمه��ا لطباع��ة النق��ود الورقي��ة
خ�لال عه��د �أ��سرة �سونغ .قام ب��ي �شنغ
برتتي��ب احل��روف على �صفيح��ة احلديد
الت��ي ميكن �إع��ادة ا�ستخدامه��ا ،وكانت
الأ��سرع والأف�ضل لإعادة �إنتاج الن�ص»
 .بق��ي ف��ن احلف��ر يف ال�ص�ين مرتبط�� ًا
بخدم��ة الكت��اب ن�صو�ص�� ًا ور�سوم�� ًا
تو�ضيحي��ة حتى الق��رن اخلام�س ع�رش،
وق��د مهدت هذه الطريق��ة لغوتنربغ بعد
� 400سن��ة م��ن ا�ستخ��دام ه��ذه التقنية،
وتط��ورت يف �أوروب��ا �إىل طريقة جتميع
احلروف البارزة واملتحركة ور�صها يف
قوالب.

 )1468-1398ال��ذي �صم��م �آل��ة
للطباع��ة عل��ى هيئ��ة مكب���س خ�شب��ي ،
ووج��د طريق��ة جديدة تق�ض��ي بحفر كل
ح��رف على حدة ،ثم قام بجمع احلروف
بح�س��ب الكلمة الت��ي �أراد طبعها ،وهكذا
متك��ن م��ن ا�ستخ��دام احل��روف لكتاب��ة
كل ال�صفح��ات .ق��ام �سنة  1447بتطوير
قوال��ب احل��روف الت��ي و�ضعه��ا بجوار
بع�ضه��ا البع���ض فو�ضع فوقه��ا الورق
و�ضغ��ط عليه
وك��ون املطبوع��ة مطوراً
ّ
بذل��ك عل��م الطباعة� .إ�ستخ��دم غوتنربغ
احل�بر ملطبعته من م��واد كانت معروفة
عن��د الر�سامني الفلمنكي�ين الأوائل� ،أما
ال�صور فقد كانت حتفر على لوح خ�شبي
يدوي ًا� ،أو حتفر على �أ�سطوانة ذات �سطح
لدن.

استخدام السطوح المعدنية
في الطباعة

تط��ورت الطباع��ة م��ع بداي��ة الق��رن
اخلام���س ع��شر املي�لادي تط��وراً كبرياً
وحت�سن��ت تقنياته��ا وتنوع��ت �أ�شكالها،
و�ش َّك��ل الفنان��ون روا�سم خ�شبي�� ًة لر�سم
مو�ضوعات دينية متميزة ،لتزيني الكتب
وتزويده��ا بال�ص��ور ،كم��ا ا�ستخدموها
ل�صنع �أوراق اللعب.
ابت��دع الفن��ان الأمل��اين �ألربخ��ت دورر
 )1528-Albrecht Dürer (1471نهاية
الق��رن اخلام���س ع��شر وبداي��ة الق��رن
ال�ساد���س ع��شر روا�س��م خ�شبي��ة فتحت

إكتشاف أسلوب الطباعة
المتطور

يف منت�ص��ف الق��رن اخلام���س ع��شر،
ا�ستط��اع الأوروبي��ون �إكت�ش��اف �أ�سلوب
متط��ور للطباع��ة حي��ث ظه��رت �آل��ة
الطباع��ة عل��ى ي��د احل��ريف جوه��ان
غوتن�برغ )Johannes Gutenberg

ألبرخت دورر ،من كتاب االبوكاليبس
صورة تمثل الفرسان األربعة ،طباعة حجرية1496 ،

�آفا ًق��ا جدي��دة م��ن التعب�ير وامله��ارة
الفنية ،ور�س��م دورر �سل�سلة من الأعمال
الفني��ة نفذه��ا بالطبع��ات الب��ارزة
والغائ��رة من ال�سطوح النحا�سية  .كانت
�أب��رز �أعمال��ه يف الطبع��ات اخل�شبي��ة
�سل�سل��ة ن��شرت ككت��ب منف�صل��ة وه��ي
االبوكاليب�س  ،Apocalypseوتعترب من
�أعمال الطباعة الو�صفية.
يف الق��رن ال�سابع ع��شر ازدهر الأ�سلوب
الباروك��ي ومتي��زت طباع��ة الكت��ب
بطابعه��ا الزخ��ريف� ،س��واء يف كت��ب
العم��ارة او العل��وم �أو الأدب ،وكان��ت
ر�س��وم الكتب وت�صميمه��ا تعك�س �أذواق
الطبقات العليا من النا�س.
ا�ستخدم��ت ال�سط��وح املعدني��ة الغائرة
لطباع��ة الر�س��وم يف الكت��ب ب��دال م��ن
الأ�سط��ح اخل�شبي��ة الب��ارزة ،وكان
ا�ستعم��ال ال�سطوح املعدنية يعني انتاج
ع��دد �أكرب م��ن ال�ص��ور املطبوعة .نفذت
ال�ص��ور بالطباع��ة الغائ��رة بطباعته��ا
عل��ى الورق بطريقة منف�صلة عن طباعة
الن�صو���ص و�أ�صب��ح الكتاب عل��ى �شكل
�أوراق منف�صل��ة  .انت��شر بعد ذلك اجلمع
ب�ين الطريقتني �أي طب��ع الن�صو�ص �أوال
ثم طبع ال�ص��ور ،ويف بع�ض احلاالت مت
ا�ستخدام احلفر املعدين اخلطي مع احلفر
احلام�ضي يف نف�س ال�سطح الطباعي.

الطباعة الحجرية

مطبعة غوتنبرغ
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��د الطباع��ة احلجري��ة م��ن الو�سائ��ل
تع ُّ
َ
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من �شهر �إلى �شهر
الرئي�سي��ة لطباع��ة الكت��ب واملج�لات
وال�صح��ف واملن�ش��ورات الأخ��رى،
وت�شغ��ل حيزاً مهم�� ًا يف الفنون اجلميلة
و�أك�ثر م��ا ت�ستخ��دم يف طب��ع الر�س��وم
الفني��ة .هي و�سيلة للطباع��ة با�ستخدام
احلج��ر اجل�يري� ،limestoneأو لوح من
الألومني��وم عل��ى �سط��ح �أمل���س متام��ا
وكب�سه��ا عل��ى ال��ورق ،وذل��ك �أن ير�سم
النا�س��خ م��ا يري��ده بح�بر زيت��ي يعرف
باحلرب الليثوغرايف .lithographic ink
بع��د ر�سم ال�صورة ،يعالج الفنان ال�سطح
امل�ستخدم ك َّله ،مبناطقه املر�سومة وغري
املر�سوم��ة مبحالي��ل حم���ض النيرتي��ك
وال�صم��غ العرب��ي �أو نح��وه فيحي��ط
ال�صم��غ العربي بالر�س��م الدهني ومينع
بطريق��ة كيميائية احلرب م��ن االلت�صاق
بالأماكن اخلالية من الر�سم .فاحلم�ض،
ي�سهل من ت��شرب م�سام احلجر �أو اللوح
ِّ
امل�ستخ��دم بامل��ادة الدهني��ة وال�صم��غ
العرب��ي .بع��د ا�ستعمال ه��ذه املحاليل،
َي�ستخدم الفن��ان مادة نفطية (تربنتني)
لإذاب��ة و�إزالة ما تب َّقى على �سطح احلجر
�أو الل��وح م��ن امل��واد امل�ستخدم��ة يف
الر�سم .ثم يبل��ل ال�سطح باملاء ،لتمت�صه
الأج��زاء اخلالية م��ن الر�سم� ،أما الأجزاء
املر�سومة باملادة الدهنية فتطرد املاء،
ث��م ي�ضغ��ط ال��ورق عل��ى احل�بر فتخرج
مل َح َّبب
الكتابة نظيفة وي�ساع��د ال�سطح ا ُ
لهذا احلج��ر �أو اللوح الفنان على تكوين
�صور فنية ذات مدى وا�سع من الدرجات
اللوني��ة والرتاكي��ب الت�شكيلي��ة .ول�صنع
ن�س��خ �إ�ضافية م��ن الر�سم ،عل��ى الفنان
�أن يعي��د تغذية ال�سطح وتغطيته باحلرب،
كم��ا ميكن احل�صول عل��ى ر�سم ذي عدة
�أل��وان بالطباعة احلجرية ،ب�إعداد �سطح
منف�صل لكل لون.

الطباعة عند العرب

عرف العرب الطباعة بالقوالب اخل�شبية
التي انتقلت �إليهم عن طريق ال�صينيني،
وذل��ك بع��د �أن ظه��ر الدي��ن الإ�سالم��ي
بثالث��ة ق��رون تقريب�� ًا ،وكان الع��رب
يتفنن��ون بكتاب��ة ون�س��خ اخل��ط العربي
يدوي��ا .وملا ظه��رت الطباعة يف �أوروبا
مل يتحم�س لها بع�ض العرب حر�ص ًا على
دوام الكتاب��ة باخلط��وط العربي��ة التي
�أبدعه��ا اخلطاط��ون ،ف�ض�لا ع��ن رف�ض
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صورة من كتاب اإلنجيل بطباعة  Granjonعام 1591م

بع���ض امل�سلم�ين طباعة الق��ر�آن الكرمي
يف �آالت الطباعة.
�أ�ص��در العثمانيون من��ذ القرن اخلام�س
ع��شر ق��رارا يق�ض��ي مبن��ع املطابع يف
الأرا�ض��ي العثماني��ة  ،خوف�� ًا من وقوع
�أخطاء �إمالئية وغريها يف ن�سخ القر�آن.
و�سم��ح العثماني��ون للطوائف اليهودية
والأرميني��ة واليوناني��ة �أن يطبع��وا
بلغته��م فق��ط  ،فطبع��ت ن�صو�ص عربية
باحل��رف العرب��ي ،وبعدها بفرتة طبعت
ن�صو�ص عربية باحلرف العرباين.
دخل��ت الطباع��ة �إىل حل��ب ث��م انتقل��ت
�إىل دم�ش��ق وبعده��ا و�صل��ت �إىل تركي��ا
يف بداي��ة الق��رن الثام��ن ع��شر الت��ي
قبل��ت بالطباع��ة لك��ن ب��شرط �أن تكون
الن�صو�ص املطبوعة غري عربية،فظهرت
�أول مطبع��ة يف الب�لاد العربية يف حلب
�سن��ة � 1706أ�س�سها بطريرك الأرثوذك�س
�أثنا�سيو�س الثالث دبا�س وتوىل ال�شما�س
عب��داهلل الزاخ��ر �صب حروفه��ا العربية.
ويف �سن��ة 1726رف��ع املن��ع بالن�سب��ة
اىل املن�ش��ورات غ�ير الدينية ،وطبع �أول
كت��اب يف �إ�سطنب��ول ع��ام  .1728ويف
الق��رن التا�س��ع ع�رش �سمح بطب��ع القر�آن
الكرمي باحلرف العربي ،واعتمد يف ذلك
الطباعة احلجرية التي لها ميزات كثرية
تتوافق مع املخطوط العربي.
ازده��رت حركة التعلم والتعليم واحلرية
الفكري��ة يف املجتمع�ين اللبن��اين
وامل��صري ،م��ا جعلهم��ا مرك��زا للف��ن
الطباعي يف املنطقة.

الطباعة العربية في لبنان

دخل��ت الطباع��ة العربي��ة �إىل لبنان من
قب��ل رجال الدي��ن امل�سيحي�ين ،وكانت
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تعت�بر مهم��ة ر�سولي��ة ثقافي��ة وعلمية
�أك�ثر منه��ا مهن��ة جتاري��ة� .أن�شئت يف
دي��ر م��ار �أنطونيو���س قزحي��ا يف وادي
قنوب�ين ع��ام  1610املطبع��ة الأوىل
يف لبن��ان ،طب��ع فيه��ا كت��اب مزام�ير
داوود باللغ��ة الكر�شوني��ة وه��ي اللغ��ة
ال�رسياني��ة املكتوب��ة بح��رف عرب��ي.
ح��واىل الع��ام 1726م وبع��د �أن �سم��ح
العثماني��ون بطباع��ة الن�صو���ص غ�ير
الدينية باحلرف العربي� ،أن�شئت يف دير
مار يوحنا ال�شوير (يوحنا املعمدان) يف
اخلن�ش��ارة ،املطبعة الثانية يف املنطقة
بع��د مطبع��ة حل��ب�« .أن�شـ���أ املطبع��ة
ال�شمـا���س العلاّ م��ة عب��د اهلل الزاخ��ر
ّ
وطب��ع �أول كتاب باحلـ��رف العربي فـي
لبـنان وكان بعـن��وان ميـزان الزمـان».
ت�أ�س�س��ت يف ب�يروت ع��ام  1751مطبعة
القدي���س جاورجيو���س بوا�سط��ة ال�شيخ
يون�س نقوال اجلبيلي وتالها عام 1834
ت�أ�سي���س املطبع��ة الأمريكي��ة بوا�سط��ة
املب�رشي��ن الأمريكي�ين وكان له��ا دور
ه��ام يف تلبية حاجة مدار�س الإر�سالية
الأمريكية يف خمتلف املناطق اللبنانية
فطب��ع فيه��ا الكت��اب املقد���س باللغات
العربي��ة والرتكي��ة والأرمني��ة والعربية
والإ�سبانب��ة .انتقل��ت �إدارة هذه املطبعة
م��ن املر�سلني الأمريكيني �إىل ال�سنود�س
الإجنيل��ي الوطن��ي يف �سوري��ا ولبن��ان
و�سجل��ت با�س��م املطبع��ة الوطني��ة يف
ُ
بريوت وت�سلم �إدارتها رزق اهلل احللبي.
�أن�ش���أت احلكومة العثماني��ة عام 1886
مطبع��ة يف بريوت لإ�ص��دار من�شوراتها
وتعاميمها الر�سمية كما قامت املطبعة
بن�رش �صحيفة ب�يروت الر�سمية يف عهد
عل��ي با�شا ،وبلغ عدد املطابع يف لبنان

حت��ى الع��ام � 1902أك�ثر م��ن �ستة ع�رش
مطبعة.

الطباعة العربية في مصر

ظه��رت املطبع��ة يف م�رص ،ع��ام 1798
م ح�ين ج��اء به��ا نابلي��ون بوناب��رت
مع��ه عندم��ا غ��زا م��صر ،وجه��زت هذه
املطبع��ة ب�أح��رف الطباع��ة العربي��ة
والرتكي��ة واليونانية وبعدها باحلروف
ال�رسيانية والقبطية والعربية .وقد جلب
نابليون �أي�ض�� ًا املرتجمني املارونيني،
الذي��ن كانوا يعملون يف كلي��ة التب�شري،
وا�ستخدمه��م يف اجلي���ش الفرن�س��ي،
ومنحهم رواتب خا�صة ،وكانت الطباعة
الأوىل لبي��ان نابليون ال��ذي توجه فيه
�إىل ال�شعب امل��صري عام  .1798بعدها
بث�لاث �سن��وات وعق��ب انته��اء حمل��ة
نابلي��ون بوناب��رت ع��ام  1821م� ،أن�ش�أ
حمم��د عل��ي با�ش��ا وايل م��صر مطبع��ة
ب��والق ال�شه�يرة ،وطب��ع فيه��ا اجلريدة
الر�سمية للحكوم��ة (الوقائع امل�رصية)،
كم��ا ن��شر فيه��ا املن�ش��ورات اخلا�ص��ة
باحلكومة ،ف�ض ًال عن الكتب الع�سكرية.

الطباعة الزخرفية الملونة

انت��شر يف الق��رن الثام��ن ع��شر الف��ن
الزخ��ريف امل�سط��ح قب��ل ظه��ور الث��ورة
ال�صناعية ،ونفذت ر�سوم الكتب بطريقة
الطباع��ة الغائ��رة باحلف��ر اخلط��ي �أو
احلام�ض��ي .وكان امل�ص��ورون �أمث��ال
بو�شي��ه يف فرن�س��ا ير�سم��ون ال�ص��ور
ويحفره��ا له��م حف��ارون حمرتف��ون
يك�سبونه��ا حيوي��ة فني��ة مبهارته��م
العالية.

هام�� ًا با�ستخدام��ه احلفر عل��ى �صفائح
اخل�ش��ب  Wood Engravingاملقطوع��ة
�أليافه��ا عر�ضي ًا التي تختلف عن القطع
اخل�شب��ي  Wood Cutوالت��ي تقطع فيها
الأخ�ش��اب بطريق��ة ر�أ�سي��ة ،حيث ميكن
له��ذه الطريقة من �إعطاء تاثريات كبرية
يف الدق��ة �سواء يف الت��درج الظلي او يف
رقة اخلطوط� .أ�صبحت الطباعة بوا�سطة
احلف��ر الو�سيل��ة الأ�سا�سي��ة يف ر�س��وم
الكتب ور�سوم الن�رش طيلة القرن التا�سع
ع��شر حتى �أوائ��ل الق��رن الع�رشين .وقد
ا�ستخدمت هذه الطريقة لدقتها يف ن�سخ
�أعم��ال م�شاه�ير الفنان�ين يف الت�صوير
(الزيت��ي) يف الن�ص��ف الثاين م��ن القرن
التا�سع ع�رش.

تأثير الفن الياباني على الطباعة

خ�لال القرن�ين الثام��ن ع��شر والتا�سع
ع�رش� ،إبتدع الفنانون اليابانيون الكثري
م��ن الروا�س��م اخل�شبية الت��ي ا�ستخدمت
يف الطباع��ة امللونة ،وو�صل��ت �إىل قمة
ازدهاره��ا عل��ى ي��د الفن��ان الياب��اين
هوكو�ساي  Hokusai 1760- 1849الذي
�أنتج كثرياً من الأعمال الفنية يف جمال
احلف��ر والطباع��ة� ،إ�ضاف��ة �إىل ت�صمي��م
البطاق��ات ور�س��وم الكت��ب التو�ضيحية
«كم��ا ان��صرف هوكو�س��اي �إىل ر�س��م
املناظر الطبيعي��ة وامل�شاهد التاريخية
وو�ض��ع �شخو�ص��ه يف املرتب��ة الثاني��ة
بني عنا�رص الت�أليف جم�سداً بذلك ثقافة
الت�صوير الغربي يف املنظور والألوان».
�أثرت املطبوعات اليابانية يف الفنانني
الأوروبي�ين مل��ا متي��زت ب��ه من ج��ر�أة
و�أ�شك��ال م�سطح��ة ملون��ة ،وخط��وط
دقيق��ة ومن بني الفنان�ين الذين ت�أثروا

توماس بويك  ،من سلسلة تاريخ الطيور اإلنكليزية،
طباعة حجرية 1797

تو�سع��ت يف �أوروب��ا تقني��ة احلف��ر على
اخل�ش��ب� ،إذ �أح��دث الفن��ان الإنكلي��زي
توما���س بوي��ك ( thomas bewick
 )1828-1753يف ع��ام  1775انعطاف�� ًا

بالفن الياب��اين نذكر �إدغار ديغا edgar
 ،)1917-degas (1834و�إدوارد ماني��ه
،)1832-Édouard Manet(1883
وه�نري دو تول��وز لوتري��ك (-1864
 )1901وڤن�سن��ت ڤ��ان غ��وغ Vincent
.)1890-Willem van Gogh(1853
ويف الق��رن الع�رشي��ن� ،إبت��دع الفنانون
التعبريي��ون الكث�ير م��ن املنحوت��ات
اخل�شبي��ة ،وم��ن ه���ؤالء الفنان�ين
الأمل��اين �إرن�س��ت لودڤي��ج كري�ش�نر
Ernst Ludwig Kirchner
(1938
 ،)– 1880والرنويج��ي �إدوارد مون���ش
.)Edvard Munch (1863- 1944

لوتريك ،طباعة حجرية
Aristide Bruant - Ambassadeurs 1892
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إدوارد مونخ ،الصرخة ،طباعة حجرية 1893

الطباعة اللوحية غير المباشرة
األوفست Offset

تق�س��م �آالت الطباع��ة �إىل نوع�ين
رئي�سي�ين ومنه��ا الآالت امل�سطح��ة:
وم��ن �أمثلته��ا الطباع��ة احلجري��ة
(ليتوغ��راف  lithographyوالطباع��ة
باحل��روف والروا�س��م (تيبوغ��راف
 )typographyوالآالت اال�سطواني��ة
الدوارة ،ومن �أمثلتها طباعة الأوف�ست.
الأوف�س��ت طريق��ة م��ن طرائ��ق الطباعة
احلديث��ة وه��ي عملي��ة م�ستخدم��ة يف
الت�صني��ع الدقيق للأج��زاء ال�صغرية من
الر�سوم .دخلت املجال التجاري مع بداية
الق��رن الع�رشي��ن حيث متك��ن الأمريكي
�آيرا روب��ل ()1908-Ira Ruble) ( 1860
م��ن ا�ستخ��دام طباع��ة الأوف�س��ت ب�سبب
اكت�ش��اف طباع��ة ال�صفائ��ح ال�ضوئي��ة
( )Photolithographyعل��ى ي��د �ألفون�س
()Alphonse Poitevin
بواتف�ين
 )1882-(1819وانت��شرت عل��ى نط��اق
وا�سع.
تعتم��د طريق��ة الأوف�س��ت عل��ى مب��د�أ
الطباعة غري املبا�رشة Indirect Offset
 ،Lithographyحي��ث ي�ستخ��دم ال�ض��وء
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فيه��ا لنقل النماذج الهند�سية من ال�شكل
ال�ضوئ��ي الرئي�س��ي � photo maskإىل
م��ادة كيميائية مقاوم��ة لل�ضوء .يعمل
مب��د�أ ه��ذه الطباع��ة بتو�س��ط �صفيح��ة
مطاطي��ة  Rubber Blanketب�ين ل��وح
الطباع��ة وال��ورق ،حي��ث يحف��ظ الل��وح
الأ�صل��ي م��ن ال��ضرر ،كما توف��ر الدقة
يف نق��ل تفا�صي��ل الر�س��م �إىل ال�سط��ح
امل��راد الطب��ع علي��ه ب�أل��وان متدرج��ة،
بعدها تق��وم املعاجلات بنق�ش النموذج
بوا�سطة التعر�ض الإ�شعاعي حتى تثبت
ال�ص��ورة كيميائيا .م��ن �أ�سباب جناحها
�سهول��ة �إع��داد �أل��واح الطباع��ة وقل��ة
تكلفته��ا� ،إىل جانب الأمانة يف نقل �أدق
تفا�صيل الأ�صل �إىل املادة املراد الطبع
عليها ،كم��ا ميكن الطباعة على خمتلف
ال�سط��وح وامل��واد كال��ورق واملع��دن
واخل�شب واملالب�س واللدائن وغريها.
ا�شته��ر يف بداي��ة ال�ستيني��ات الفن��ان
االمريكي جا�سرب جونز ( Jasper Johns
 )1930الذي كان يعمل يف �رشكة ULAE
 universal limited art editionب�إنتاج
جمموع��ة متنوعة من تقني��ات الطباعة
احلجري��ة مب��ا فيه��ا اخلرائ��ط و�ص��ور
الأعالم .ويف العام � 1971أ�صبح من �أبرز
فناين ال�رشكة يف ا�ستخدام تقنية طباعة
الأوف�س��ت� .أنت��ج ع��ام  1973مطبوع��ة
حجري��ة �أ�سماه��ا  ,Cup 2 Picassoويف
الع��ام � 1976أنت��ج مع الكات��ب �صمئيل
بيكي��ت  Samuel Beckettكتاب��ا �أ�سمه
 Foirades, Fizzlesت�ضم��ن  33عم�لا
طباعيا ،ويف العام � 2014أنتج مطبوعة
حجري��ة �صور فيها الكثري من الزخارف
ت�ضمن��ت �أرقام��ا وخريط��ة للوالي��ات
املتحدة الأمريكية.
تطورت م��ع طباع��ة الأوف�س��ت �صناعة
الأحب��ار و�أل��واح الطباع��ة وال��ورق
والطابعات (�آالت الطباعة).

الطباعة الحجرية الضوئية
Photolithography

الطباع��ة احلجري��ة ال�ضوئي��ة ه��ي
التقني��ة ال�سائ��دة من��ذ ظه��ور ع��صر
�أ�شب��اه املو�ص�لات .semi conductor
�سمي��ت بالطباع��ة احلجري��ة ال�ضوئي��ة
لأنها ت�ستخدم ال�ض��وء فى نقل النماذج
مب�ساع��دة مرك��ب كيميائ��ي liquid
 immersionيغط��ي �سطحه��ا ويك��ون
عايل احل�سا�سي��ة لتلك الأ�شعة ال�ضوئية.
ث��م يتب��ع ذل��ك �سل�سل��ة من املعاجل��ات
الكيميائية الت��ي ت���ؤدي يف نهاية الأمر
�إىل حف��ر ونق���ش ال�شك��ل الهند�سي بدقة
وو�ض��وح عل��ى ال�سط��ح �أ�سف��ل امل��ادة
احل�سا�سة لل�ضوء .ومع تقدم التكنولوجيا
�أ�صبح بالإمكان ف��رز الألوان �إلكرتوني ًا
بو�ساط��ة ما�س��ح  ،scannerيق��وم عل��ى

معاجل��ة ال�ترددات اخلا�ص��ة بالأل��وان
واختزالها بالأ�سلوب الرقمي وفيها يتم
نقل احل�بر �إىل ال��ورق با�ستخدام جمال
مغناطي�سي.
ا�ستخ��دم الفنان��ون الطباع��ة احلجري��ة
ال�ضوئي��ة وتفننوا يف ابتكاراتهم نتيجة
�سهول��ة ومرون��ة ه��ذه التقني��ة ومنه��ا
الطباعة فوق البنف�سجية extreme ultra
 )violet lithography (EUVLوتعت�بر
هذه التقنية الأكرث �شعبية .ا�ستغل الر�سام
وامل�صور الفوتوغرايف الإنكليزي دايفيد
هوكن��ي )David Hockney (1937
طباع��ة اللي��زر وا�ستخ��دم التكنولوجيا
الرقمي��ة يف انت��اج �أعمال��ه الفني��ة منذ
اوائ��ل الثمانين��ات  .نف��ذ ع��ام 1990
عمال طباعي��ا م�ستخدما تقنية الطباعة
باللي��زر ،كم��ا ا�ستخدم اجله��از اللوحي
الإلكرتوين  IPadلر�سم �أعماله الفنية ثم
طباعتها.

دايفيد هوكني ،ثالث بطاقات معايدة 35 ×21سنتم طباعة
ملونة بالليزر 1990

جاسبر جونز  Cup 2 Picassoطباعة حجرية 1973

م��ن الفنان�ين الذي��ن ا�ستخدم��وا ه��ذه
التقنية الفنانة الأمريكية �سريينا بريون
 )Serena Perrone ( 1979وه��ذه �صورة
ملطبوع��ة واحدة م��ن �سل�سلة مطبوعات
حجري��ة �ضوئي��ة للفنان��ة ت��روي م��ن
خالله��ا ق�صة وف��اة ال�شاع��ر الأمريكي
 Craig Arnoldكري��ج �آرنول��د ( -1967
 )2009ال��ذي لقي حتف��ه نتيجة انفجار
بركان على جزيرة يف اليابان.

الطباعة ثالثية األبعاد

آيرا روبل ،طباعة األوفست بدايات القرن العشرين
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جاسبر جونز ،طباعة حجرية من كتاب صمئيل بيكيت1976
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الطباع��ة ثالثي��ة الأبع��اد ه��ي �أح��د
�أ�شك��ال تكنولوجيا الت�صني��ع حيث يتم
تكوين ج�سم ثالث��ي الأبعاد بو�ض��ع
طبق��ات رقيق��ة متتالي��ة من م��ادة
خم�ص�ص��ة للمج�سم��ات ف��وق بع�ضه��ا
البع�ض .وتتيح الطابعات ثالثية الأبعاد
القدرة على طباعة �أجزاء متداخلة معقدة

طباعة ثالثية األبعاد ،نموذج لبرج إيفل

الرتكي��ب ،كما ميكن �صناع��ة �أجزاء من
مواد خمتلف��ة ومبوا�صف��ات ميكانيكية
وفيزيائي��ة خمتلف��ة ث��م تركيبه��ا م��ع
بع�ضه��ا البع���ض .تنت��ج التكنولوجيات
املتقدمة للطباعة ثالثية الأبعاد مناذج
ت�شابه منظر وملم���س ووظيفة النموذج
الأويل للمنتج.
ن��شرت جمل��ة  Scienceالأمريكي��ة
يف �شه��ر �آذار م��ن �سن��ة  ،2014ت�ص��ف
تكنولوجي��ا طباعية متطورة ،يف �رشيط
م�صور ،يظه��ر فيه منوذج �صغري
فيدي��و
ّ
�أزرق ل�برج �إيفيل الفرن�س��ي وهو يخرج
ب�رسع��ة م��ن برك��ة �صغرية فيه��ا �سائل
لزج ،وه��ي من��وذج عن �أنظم��ة الطباعة
الثالثية الأبعاد.
ا�ستغل هذه التقنية الرقمية املتطورة يف
الطباعة عدد من الفنانني منهم الأمريكي
جو�شوا هارك��ر Joshua Harker (1970
) ال��ذي �أبدع يف الف��ن الطباعي والنحت
ثالثي الأبعاد ،و�إليه تن�سب جمموعة من
املنحوت��ات اخلارجة ع��ن امل�ألوف من
حيث الرتكيب��ات املعقدة .ط��ور �أعماله
من خ�لال اختباراته الرقمية ،بعد تقدم
الربجميات الإلكرتوني��ة والتكنولوجية
خلل��ق فن خي��ايل جدي��د بالإ�ضافة �إىل
الأعمال ال�ساكنة واحلركية ذات البعدين
والثالثة �أبعاد.

جوشوا هاركر ،طباعة ثالثية األبعاد2012 ،

سيرينا بيرون ،الحفاظ على مساحة آمنة ،طباعة ضوئية وطباعة حريرية .2012

تطورت الطباعة احلجرية مع التطورات
التقني��ة الت��ي �سيط��رت عل��ى الع��صر
احلدي��ث ،ف�أ�صبح��ت طباع��ة رقمي��ة
تعتمد على احلا�سوب بف�ضل املا�سحات
الثالثي��ة الأبعاد مرتافقة م��ع الطابعة
ثالثي��ة الأبع��اد لتجلب بع��دا جديدا يف
عامل الفن .وقد مت تطوير تقنيات خمتلفة
ت�ستخ��دم الإ�سقاط��ات projection
والطباع��ة القريب��ة م�ستخدم��ة الأقنعة

ال�ضوئي��ة  photo maskلتح�سني �إنتاج
اجلهاز وتخفي�ض التكاليف.
عم��ل العلم��اء واملهند�س��ون والفنان��ون
عل��ى تطوي��ر تقني��ات الطباع��ة وحت�سني
نوعيته��ا ،ودخل��ت احلوا�سي��ب وتقني��ات
الليزر هذا امليدان� ،إذ مل تعد ثمة حاجة �إىل
الت�صوير واحلف��ر وحت�ضري �ألواح الطباعة
يف عمليات منف�صلة ،بل تولت احلوا�سيب
طبعها تلقائي ًا بالألوان واللغات كلها.

المراجع والمصادر
MEGGS Philip B. a history of graphic design. John wiley and sons
inc. 1998 p. 146
TINTEROW Gary, genvieve lacambre, the french taste for Spanish
painting ,New York, Yale university press, New Haven and London
2003, p. 428

املو�سوعة العربية ،العمارة والفنون الت�شكيلية والزخرفية ،املجلد احلادي
ع�رش� ،ص515 ،
الربيعي� ،شوكت،مقدمة يف تاريخ الفنون الت�شكيلية العربية ،بالد ما بني
النهرين،اجلزء الثاين ،من�شورات الوركاء .2010
البياتي ،ح�سن قل�سم حب�ش ،رحلة امل�صحف ال�رشيف من اجلريد �إىل التجليد،دار
القلم بريوت ،لبنان. 1993،
غازي ،حممد خالد ،ال�صحافة الإلكرتونية الإلتزام والإنفالت يف اخلطاب
والطرح ،وكالة ال�صحافة العربية نا�رشون .2010
�أنطوان قي�رص دبا�س ،نخلة ر�شو ،تاريخ الطباعة العربية يف امل�رشق ،دار النهار
للن�رش بريوت .2008
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�شهر
�صناعات �إلىلبنانية
من �شهر

�صـنـاعــات لـبنــانـيـة

تتابع «الصناعة واالقتصاد» تسليط الضوء على صناعات لبنانية متيزت بجودة انتاجها ،ومتكنت من منافسة السلع العاملية
في مختلف االسواق واكدت امكانيات الصناعات اللبنانية على مواجهة التحديات.ستتناول في هذا العدد،
 ،Bakery komeihaالرحيق لتوزيع املياه ،األمان للتجارة وصناعة األعالف ،تونير.Kama ،

أشهى أنواع المعجنات في Bakery komeiha

�أفران قميحة احلديثة تقدم للم�ستهلكني �أ�شهى �أنواع املعجنات
ملنطقة اجل��ن��وب .افتتحت  Bakery komeihaيف ال��زراري��ة
قبل  14عام ًا ثم انتقلت اىل عد�شيت يف  .2007بد�أت ب�صناعة
اخلبز العربي و�أ�ضافت �أ�صناف ًا متنوعة من احللويات العربية
والأجنبية املتميزة يف مطابقتها ملوا�صفات املنتج الغذائي
اجليد .واهتم م�ؤ�س�سها علي قميحة على �أن تكون �أفرانه مواكبة
للمعايري من خالل جتهيز الآالت املنا�سبة لت�أمني �إنتاج �أكرب
و�صحي .ويقول�« :إن مو�ضوع �سالمة الغذاء �أولوية لدينا ،لذا
و�ضعنا خطة عمل مع �رشكة «بلوفيل» املتخ�ص�صة يف تدريب
املوظفني حول كيفية تطبيق كل ما ي�ساهم يف احلفاظ على بيئة

نظيفة داخل وخارج الأفران» .وعن حركة ال�سوق لهذا العام رد
ب�أن «هناك تراجعا يف ت�رصيف بع�ض الأ�صناف التي تعد من
الكماليات ،لكن مبيعات اخلبز العربي مرتفعة لأن امل�ستهلك ال
ميكنه اال�ستغناء عن الرغيف» .لكنه ي�ؤكد «�أن امل�شكلة الأ�سا�سية
التي ت�ؤثر على ال�صناعيني هي مناف�سة ال�سوريني الذين يبيعون
منتجاتهم بثمن متدنٍ دون �أن يتكلفوا �أي �أعباء مالية ف�أفرانهم
غري مرخ�صة وال يدفعون �رضائب اىل وزارة ال�صناعة وال اىل
املالية �أو االقت�صاد» .كما طالب بحماية ال�صناعات الوطنية
�شاكرا الوزير ح�سني احلاج ح�سن على «مبادراته ودوره يف
ت�شجيع ال�صناعيني وت�سهيل منح الرتاخي�ص مل�ؤ�س�ساتهم».

«الرحيق لتوزيع المياه» تؤمن متطلبات السوق
«الرحيق لتوزيع املياه» �رشكة لبنانية عريقة
ح�صلت على �شهادة الـ  ISO 22000والـ .HACCP
تو�سعت وزادت من ن�شاطها يف الأ�سواق اللبنانية
واخلارجية حتى و�صل منتجها اىل افريقيا.
ت�أ�س�ست يف العام  2000يف �صيدا وعمل م�ؤ�س�سها
علي دياب على تلبية جميع متطلبات ال�سوق من
خالل ت�أمني زجاجات خمتلفة الأحجام �سعتها
تبد�أ بـ  300و 500ملليليرت و�صوال اىل 10 ،2 ،1.5
و  19ليرت .تتم التعبئة عرب ثالثة خطوط ممكننة
ب�شكل كامل وفق موا�صفات ال�سالمة الغذائية عرب
�أحدث املاكينات االوتوماتيكية .تنتج  500زجاجة بحجم 19
ليرت وع�رشة �آالف بحجم �صغري يف ال�ساعة .ومن خطط م�ؤ�س�سة
«الرحيق» امل�ستقبلية ا�ضافة �سعة  15ليرتاً� .أما من حيث عدد
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اليد العاملة فيتواجد  16لبناني ًا و� 8أجانب .ي�صف القيمون على
ال�رشكة ب�أن العام  2016كان جيدا من حيث الإنتاج واملبيعات
وي�أملون �أن توجد احللول املالئمة للمناف�سة يف الأ�سواق.
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«األمان للتجارة وصناعة األعالف» تنتج أفضل األنواع
�رشكة «الأمان للتجارة و�صناعة
الأعالف» لأ�صحابها حممد و�أحمد
م�صطفى ال��غ��وراين واخوانهما
ت��وا���ص��ل �إن���ت���اج �أف�����ض��ل �أن���واع
املنتجات العلفية للحيوانات
با�ستثناء الدجاج .تعمل حالي ًا
على زيادة حجم �أعمالها لتغطي
متطلبات ال�سوق املحلية .تنتج
�شهريا �ألف طن من العلف وت�سعى
اىل �إن�شاء م�صنع جديد متكامل يعمل بطاقة �إنتاجية ت�صل اىل 3
�آالف طن يف ال�شهر .ت�ستورد ال�رشكة موادها الأولية من تركيا،
رو�سيا واوكرانيا .ت�أ�س�ست «الأم��ان للتجارة وال�صناعة» يف
زغرتا منذ  12عاما وهي من بني امل�صانع التي تهتم باحلداثة

وتطوير هذه ال�صناعة عرب ا�ضافة
�أهم �آالت اخللط واجلر�ش والتحميل
والتعبئة .ومن بني �أبرز امل�شاكل
التي تعاين منها �صناعة الأعالف
يف لبنان يقول احمد الغوراين:
«انقطاع الكهرباء ،ارتفاع كلفة
النقل ،قلة اليد العاملة اللبنانية
�لا
ال�صناعية فلدينا  18ع��ام ً
لبناني ًا و�10أجانب ،كما نعاين من
املناف�سة غري ال�رشعية» .وي�ضيف «�إن العام � 2016شهد بع�ض
اال�ستقرار» مطالب ًا امل�س�ؤولني «دع��م هذا القطاع ال�صناعي
وحمايته من املهربني وعمليات الغ�ش وم�ساعدة املزارعني
و�أ�صحاب املزارع».

«تونير» تقدم أحدث الحلول لمعالجة النش والتشققات
ت��ن��ف��رد م���ؤ���س�����س��ة «ت���ون�ي�ر» ل�صناعة
الدهانات والتجارة العامة يف وادي
الزينة بطرح �أحدث احللول ملعاجلة الن�ش
والت�شققات وت�رسب املياه يف لبنان
وال�رشق الأو�سط من خالل ت�صنيع عدة
�أ�صناف تتميز باجلودة والنوعية .يف
م�صنعها تنتج خمتلف الأن��واع املائية
والنارية والنفطية .وجديدها ماركات
م��ن امل��ع��ج��ون امل�صنفة ب�ين �أف�ضل
ال�صناعات وهيBlue catch ،Catch :
 green ، tonnerre، taktikفلكل منتج
خ�صائ�ص عالية التقنية �أحدثت بالتايل
ثورة يف الأ�سواق املحلية من حيث تعدد
ا�ستخداماتها ووظائفها كمادة عازلة
للمياه وال�صقة ال تت�أثر بعوامل احلرارة
وهي م�صنعة من مواد كيميائية �صديقة
للبيئة .وي�ؤكد م�ؤ�س�س «تويرن» �سامر
ال�شيمي تفوق �صناعات �رشكته �إذ يقول
�إنها «تعد الأوىل يف الأ�سواق اللبنانية،
ميكن ا�ستخدامها ملختلف الأ�سطح
والأ�سقف والبالط وبرك ال�سباحة .وتلك
املنتجات هي �ضد الن�ش و�أخرى تعالج
م�شاكل الرطوبة وتف�سيخ �ألواح اجليب�س
ب��ورد وه��ي فريدة من حيث تركيبتها
حتى انها ت�ستطيع ل�صق البالط ،الزجاج،
الأخ�شاب واملعادن ،وميكن �أن ت�صمد
ل��ف�ترات طويلة وه��ي مكفولة» .وي��رى
�سامر �أن «الإن��ت��اج مل يكن جيدا هذا

العام ،بحيث تعد «تونري» من امل�صانع
ال�صغرية التي بد�أت بالت�سويق ومن ثم
الت�صنيع وا�ستحوذت منتجاتنا على حيز
مهم من ال�سوق املحلية ،ال ن�ستطيع �إنتاج
كمية كبرية م��ع وج��ود معامل كثرية
بينها العديد من ال�رشكات التي تناف�س
�صناعتنا وهي غري م�سجلة ر�سميا وال
تلتزم بال�رشوط ال�صناعية بينما نعاين
بالإ�ضافة اىل كلفة الكهرباء والإنتاج
و�أجور العمال وغريها من امل�صاريف».
وعن حجم �أعمال ال�رشكة يقول «نعتمد
ع��ل��ى ال
113

بينما تنخف�ض باال�شهر االخ��رى ،لذلك
ن�صنع الكمية والنوعية ح�سب العر�ض
والطلب» .و�شدد �سامر على غياب حماية
ال�صناعة الوطنية مطالبا املعنيني
ب��ت��ق��دمي الت�سهيالت لل�صناعني لأن
الكلف املرتتبة على ال�صناعي مرتفعة
�أم��ا الأرب��اح فهي �ضئيلة» ،وي�شري اىل
�أن «حال القطاع ال�صناعي لي�س بخري،
فهناك �رشكات كبرية ت�رصف العمال
لديها ب�سبب الأو���ض��اع االقت�صادية
وامل�شاكل التي تعرت�ض ال�صناعة لكن
وبالرغم من التحديات �سنوا�صل عملنا».
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 Kamaتوفر لزبائنها فرص التسوق عبر االنترنت
 kamaمن �أبرز ال�رشكات املناف�سة يف
جمال ال�صناعات البال�ستيكية ت�أ�س�ست
يف العام  2005في املصيطبة .تنتج جميع
�أن��واع البال�ستيك من �أدوات للمطاعم،
�أف���ران ،م�سابح ،حدائق ،م��دار���س ،كما
تقوم بتجهيز امل�شاريع الكبرية للم�صانع
وامل�ؤ�س�سات وال�رشكات .تعتمد على
احدث الآالت يف �صناعتها والتي ت�صل
طاقتها الإنتاجية اىل الف طن� ،أما حجم
�أعمالها يف لبنان فهو  .%85ت�ستورد
م��ن ال�����ص�ين ،ت��رك��ي��ا ،م����صر ،افريقيا،
�أندوني�سيا� ،إيطاليا ،ال�سعودية وت�صدر
اىل الأ�سواق املحلية واخلارجية بن�سبة
 .% 15ت�سعى ال�رشكة اىل تطوير عملها
من خ�لال حت�سني نوعية �صناعاتها،
ابتكار �سلع جديدة ومواكبة ما يحتاجه
الزبائن واتاحة الفر�صة لهم للت�سوق
عرب االنرتنت �أما جديدها فهو �صناعة
براميل للفرز.
وعن تقييمه لالقت�صاد اللبناين يقول
م�ؤ�س�س كاما كامل قبالن« :يعي�ش واقعا
�أليما يف كل قطاعاته ب�سبب تداعيات
الأزمة ال�سيا�سية والتي ترجمت ب�شلل يف
القرار االقت�صادي» .وي�ضيف« :نواجه
الكثري من امل�شاكل يف القطاع ال�صناعي
ومنها ارتفاع ا�سعار كلفة الإنتاج كما
�أن امل�ؤ�س�سات ال�صناعية ال تلقى دعما
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يذكر من احلكومة ما ي�ؤدي اىل مناف�سة
يف الأ�سواق املحلية والعربية».
ويجد كامل ان نه�ضة ال�صناعة اللبنانية
حتتاج اىل «:تطبيق عدد من االجراءات
مثل حماية االنتاج الوطني مبا يتالءم
مع �رشوط املناف�سة املتكافئة ومنظمة
ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة ،دع���م العمليات
االن��ت��اج��ي��ة يف ال��ق��ط��اع��ات ال�ضعيفة
وتوفري مقوماتها ب�أ�سعار مقبولة يف
جميع املجاالت كالتو�ضيب والت�سويق
والت�صدير ،تفعيل دور وزارة ال�صناعة
لو�ضع ال�سيا�سات االقت�صادية التي تنمي
وحتفز هذا القطاع وتقدم الت�سهيالت
الالزمة لتطويره وتقلي�ص الكلفة».
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كما طالب ال��وزارات« :ب�إعداد مقومات
ال�سيا�سة ال��ع��ام��ة لتعزيز ال�صناعة
الوطنية �ضمن خطة اقت�صادية اجتماعية
واقرتاح برامج مالئمة من �ش�أنها تطوير
ال�صناعة وت�أمني متطلباتها وان�شاء
�صناعات جديدة باال�ضافة اىل ت�شجيع
اال�ستهالك املحلي».
واعترب ان« :اجل��ودة وال��ـ  ISOمن اهم
ا�س�س ت�صدير وانتاج ال�سلع كما ح�صول
امل�صنع على �شهادة للموا�صفات العاملية
ومن ال�رضوري ان حتقق اعلى م�ستوى
ب�رصف النظر عن تكاليف انتاجها»
م�ؤكدا «تطبيق االر�شادات ب�ش�أن البيئة
وال�سالمة العامة يف امل�صنع».

مقابلة
الجزيرة تك ..قصة نجاح في لبنان والعالم

ّ
التوسع
بدر الدين :سائرون على طريق
ففي كو�ستاريكا ،ت�شيلي ،تركيا ،ال�سويد ،هولندا ،النم�سا،
املانيا ،العراق ،االردن ،تون�س ،اجلزائر ،ال�سعودية وغريها
حط مدير �رشكة اجلزيرة تك زاهد بدر الدين رحاله،
من الدول ّ
من ّفذاً م�شاريع ت�شهد على �إرادة اللبنانيني ال�صلبة بالنجاح
وحبهم للإبتكار .ي�ؤيد ب��در الدين مقولة �إن ال�صناعات
ّ
الغذائية �سفرية لبنان اىل العامل حيث تدغدغ �شعور املغرتبني
وتنمي حنينهم �إىل وطنهم �إال �أ ّنه يعترب �أن امل�سائل
اللبنانيني ّ
يف قطاع �صناعة املخابز والأفران خمتلفة نوع ًا ما �إذ تثبت
الأرقام �أن �إنتاج اخلبز اللبناين يف تلك الدول يفوق ب�أ�ضعاف
�أعداد اجلالية اللبنانية ما ي�ؤكد �أن الرغيف اللبناين اكت�سب
�شهرة كبرية بف�ضل جودته العالية.

شهرة عالمية

هو �أحد ال�صناعيني الذين �سطّروا ق�صة جناحهم
بجهود جبارة تخطت كل التحديات وال�صعاب،
فوفق ًا له �إن طريق الألف ميل بد�أت بخطوة عزّزها
ال�شغف لدخول القطاع ال�صناعي ،الذي مل يخ ّيبه
بل �رشّع �أمامه �أبواب الأ�سواق العاملية ،وجعله
�أحد اجلنود ال�صناعيني املجهولني الذين حملوا
ا�سم لبنان �إىل خمتلف دول العامل.
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و�أ�شار بدر الدين �إىل �أن «�صناعة املخابز اللبنانية تناف�س
يف الأ���س��واق العاملية لأنها الأف�ضل حيث تتمتع مبعايري
جودة تفوق املعايري الأوروبية .ور�أى �أن «مناف�سة ال�رشكات
اللبنانية لنظرياتها العاملية التي تتم ّتع ب�إمكانات �ضخمة يف
ظل غياب �أي دعم من الدولة اللبنانية ،دليل على �أن قدرات
ال�صناعيني اللبنانيني تفوق قدرات زمالئهم� ،إذ ي�سعون دائم ًا
والتطور وميلكون كم�ستثمرين ال�شجاعة للمبادرة
�إىل الإبتكار
ّ
وامل�ضي يف �أي جديد بخطوات ثابتة ت�ضمن �إ�ستمرارية
م�صانعهم».
ورد جن��اح اجلزيرة تك يف الأ���س��واق الداخلية واخلارجية
ّ
على حد �سواء �إىل جودة �إنتاجها وخربتها التي ت�ضعها يف
خدمة زبائنها انطالق ًا من �إميانها �أن جناحهم هو جناح لها
يف الدرجة الأوىل و�ضمانة لإ�ستمراريتها على مر ال�سنوات.
مييز «اجلزيرة تك هو وقوفها �إىل جانب
و�إذ لفت �إىل �أن ما ّ
زبائنها» ،ك�شف يف هذا الإطار �أن «اجلزيرة تك تقدم درا�سات
متعددة �إىل زبائنها عن الطحني الذي يجب ا�ستخدامه ل�ضمان
وتهيء الزبون
جودة الإنتاج ،كما تقوم بدرا�سات للم�رشوع
ّ
ب�شكل كامل للإنطالق مب�رشوعه طارح ًة �أمامه مكامن اخلطر
يف ا�ستثماره والأرباح املتوقعة بهدف متكينه من الولوج �إىل
ال�سوق و�إثبات نف�سه فيها ،فال�سوق اللبنانية مفتوحة للجميع
والبقاء فيها للجودة الأف�ضل».
وقال« :جتارب زبائننا وتواجدهم اليوم يف الأ�سواق مثال حي
على ال�سيا�سة التي ت ّتبعها اجلزيرة تك ،فمعظم زبائنها �ساروا
والتطور حمافظني على والئهم لل�رشكة
التو�سع
على طريق
ّ
ّ
نتيجة العالقات املهنية الوطيدة التي ن�سجتها معهم».

مستويات عالية من التطور

تتميز مب�ستويات
ّ
و�شدد بدر الدين على «�أن �إنتاج اجلزيرة تك ّ
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عالية جداً من التطور الذي ينعك�س �إيجاب ًا على �آلية العمل،
�إذ �إن عمليات الت�صنيع �أخذت بعني الإعتبار �رضورة تكري�س
ال�صحية املالئمة لل�سالمة الغذائية يف �أي منتج حيث
ال�رشوط
ّ
مت�سه يد».
ال
ا
إنتاج
�
رها،
تطو
ونتيجة
تقدم
ً
ّ
ّ
وك�شف �أن «اجلزيرة تك تقدم جمموعة كبرية من املاكينات
والتي تت�ضمن خمابز خرب التنور واخلبز العربي بقدرات
�إنتاجية خمتلفة و�أفران خبز املرقوق لل�شاورما و�آالت الكعك
و�صبابات القطايف».
و�أعلن بدر الدين «�أن ما يقارب  30اىل  % 40من �إنتاج امل�صنع
يذهب اىل ال�سوق الداخلية ،فيما ت�ستحوذ الأ�سواق اخلارجية
على الن�سبة املتبقية.
ويف حني �أ�شار اىل �أن «اجلزيرة تك تعمل على تطوير ماكيناتها
عرب مواكبة حاجات ال�سوق»� ،أو�ضح �أن «زي��ارة املعار�ض
تتيح لل�رشكة فتح �آفاق جديدة يف الأ�سواق اخلارجية� ،إال �أن
عماد التطور يبقى مواكبة حاجات ال�سوق».
و�شدد على «�أن اجلزيرة تك تقدم خدمات ال�صيانة �إىل زبائنها
ّ
يف جميع �أنحاء العامل» ،و�أعلن �أن «خدمات ال�صيانة تت�ضمن
تدريبية للإخت�صا�صيني يف امل�شاريع املنجزة مت ّكنهم
دورات
ّ
تخطي �أي م�شكلة تواجههم وال �سيما �أن املاكينات بطبيعة
من ّ
تتميز بب�ساطتها وم�ستويات عالية من القدرة على
احلال
ّ
التحكم جتعل معاجلة �أي طارئ �أمراً يف غاية ال�سهولة».
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توسع قريب
ّ

التو�سع
وك�شف بدر الدين �أن «اجلزيرة تك �ست�سري على طريق
ّ
يف امل�ستقبل القريب �إذ يتم العمل على �إن�شاء م�صنع مب�ساحة
� 5آالف مرت مربع و�سي�ضم امل�رشوع اجلديد خمابز لإنتاج
اخلبز» .واعترب �أن «�أهمية امل�رشوع تكمن بتوفريه �أكرث من
 30فر�صة عمل يف منطقة اجلنوب �إ�ضافة اىل �أنه �سي�ش ّكل
حية ميكن �أن يطلع عليها كل من يرغب يف التعامل مع
جتربة ّ
اجلزيرة تك عرب معاينة طريقة عمل املاكينات وجودة الإنتاج
الذي تقدمه».
و�أ�شار اىل �أن «�أبرز التحديات التي تواجه اجلزيرة تك تتم ّثل
بعدم وجود دعم للقطاع ال�صناعي �أ�سوة بالدول الأخرى».
تعر�ض له م�صنع
وا�ستذكر يف هذا الإط��ار ،الق�صف ال��ذي ّ
اجلزيرة تك يف حارة حريك خالل حرب متوز .وقال« :كان
علينا �أن ننه�ض من حتت الركام ،ومل يكن �أمامنا خيار �إال
العمل لتعوي�ض خ�سائرنا يف ظل الدعم الب�سيط الذي تلقيناه،
متم�سكني ي�إمياننا بوطننا
ورغم ذلك متك ّنا من موا�صلة عملنا
ّ
الذي يبقينا على الدوام متج ّذرين يف �أر�ضه رغم كل املغريات
تقدم للإ�ستثمار يف اخلارج».
التي ّ
و�أ�سف بدر الدين لوجود مناف�سة غري �رشيفة يف الأ�سواق ،ودعا
�إىل «التزام الأطر الأخالقية خاللها �إذ �إن املناف�سة ال�رشيفة
من �ش�أنها تطوير القطاع والنهو�ض به».
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مقابلة

ألين عضيمي ّ ..
فن يحاكي تاريخ لبنان وتراثه
وفق ًا لع�ضيمي� ،ساهم الر�سم يف �صقل
�أحا�سي�سها والتعبري عن مكنونات داخلها
وكيفية تعاطيها مع �شجون احلياة كافة،
�إذ �إن��ه و�سيلة ف�ضلى لتكري�س معاين
اجل��م��ال بحلل خمتلفة� ،إذ بوا�سطته
ت�ستطيع حتويل �أ�شياء ب�سيطة �إىل قطع
فنية مميزة وراق��ي��ة تعبرّ ع��ن مواقف
يف احلياة احلالية �أو عن �أوقات عا�شها
�أجدادنا �أو عن تراث نهوى تذكره».
ولفتت اىل �أن «�أكرث ما ت�ضيء عليه يف
لوحاتها هو تراث �أجدادها من خالل ر�سم
البيوت اللبنانية القدمية وامل�صاطب».
ور�أت يف توجهها هذا «مي ًال اىل احلفاظ
على تراث وتقاليد مهددة بالإندثار مع
اختالف �إهتمامات النا�س وتغيرّ طبيعة
احلياة ب�شكل عام».

هي مواه����ب دفين����ة اكت�شفتها
الني ع�ضيم����ي يف نف�سها خالل
معرض دائم
ال�سنوات الأخ��ي�رة ،فان�شغالها
و�إذ �أ�شارت ع�ضيمي �إىل �أنها �شاركت
امل�ستم����ر يف املا�ض����ي �أغ�����ض
يف م��ع��ار���ض خمتلفة ،لفتت اىل �أن
نظره����ا ع����ن ع�شقه����ا للر�سم
«�أك�ث�ر م��ا ي��ج��ذب زوار امل��ع��ار���ض يف
و�شغفه����ا به ،اىل �أن وجدت فيه
اللوحات املعرو�ضة مو�ضوعها والألوان
امل�ستخدمة يف �أ�سلوب الر�سم والتي من
�سبي��ل� ًا لرتجم����ة تعلّقها برتاث
�ش�أنها امل�ساهمة يف ت�سليط ال�ضوء على
لوحات
لبن����ان وتقالي����ده يف
ٍ
مو�ضوع ال�صورة �إ�ضافة �إىل تعزيز
حتاكي تاريخه العريق.
جماليتها».
واعتربت �أن «امل�شاركة يف املعار�ض،
بني الر�سم والكتابة تتن ّوع ميول
ع�ضيم����ي� ،إال �أن ما يبقى ثابت ًا
ب��ي�ن كال الفنني ه����و انعكا�س
�شخ�صيتها فيهما بكل
جوانبه����ا ،وال �سيما
تقول
ما�ض
حنينه����ا �إىل ٍ
أن صوتي
ذكريات
تعب����ق فيه
ٍ
تظه����ر وا�ضح ًة يف يحمل في ثناياه
تفا�صي����ل لوحات ألف لون ولون
منازله����ا ب�أبوابها كيف تستطيع
و �شبا بيكه����ا أن تصم أذنيك
و �أ حجا ر ه����ا
وتعيش
و �أ �شجا ر ه����ا
بعمى األلوان
املحيطة.
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وال �سيما التي ت�ضم �أك�ثر م��ن ر�سام
ت�سمح للفنان بتبادل الآراء حول فنه
والغو�ص يف تفا�صيل ر�ؤى الفنانني
الآخرين وط��رق جت�سيدهم لهذه ال��ر�ؤى
�أمام اجلمهور» .ور�أت �أنه «من ال�صعب
ر�سام ما ،حيث �إن كل ر�سام
تقييم عمل
ٍ
توجه ًا خا�ص ًا به يدغدغ
ميلك
ميكن �أن
ّ
م�شاعر نا�س معينني ي�ستطيعون �سرب
�أغ��وار لوحاته ومل�س املعاين احلقيقية
التي حتملها».
وك�شفت ع��ن �أن��ه��ا «تعمل على تعزيز
ح�ضورها يف جمال الر�سم عرب افتتاح
معر�ض دائم لها».

رواية جديدة

واعلنت ع�ضيمي �أن «رواي�� ًة لها باللغة
ال��ف��رن�����س��ي��ة �ست�صدر ق��ري��ب�� ًا ب��ع��ن��وان
« .Sublimationوك�شفت �أن��ه��ا حتمل
معاين �إن�سانية عميقة عن الت�ضحية من
تتحدث عن ام��ر�أة
�أج��ل الغري واحل��ب �إذ
ّ
�ضحت بنف�سها ل��ف��داء �أه���ل جزيرتها
ّ
وتعي�ش جت���ارب خمتلفة يف �أح���داث
�شيق».
الرواية امل�صاغة يف �إطار ّ
�شددت
وعن ميلها اىل كتابة اخلواطرّ ،
على �أن «هذه الكتابات ترافقها منذ زمن
طويل لكنها مل تن�رشها بعد ب�إنتظار
ال��وق��ت امل��ن��ا���س��ب» .و�أع��ل��ن��ت �أن «ه��ذه
اخل��واط��ر �شبيهة ب��ال��وج��دان��ي��ات التي
تتحدث عن الع�شق واحلب».

مقابلة
باتيسري لوليتا 16 ..عاماً من التميّز

شرتوني :شراء عبر اإلنترنت قريب ًا
م ّيز النجاح الأعوام ال�ستة
ع�رش التي م�ضت على انطالق
باتي�رسي لوليتا ،اذ �سار خاللها
على طريق التو�سع والتطور،
حيث �شهد يف عام 2011
افتتاح فرعه الثاين يف الكفاءات
– املريجة ليتبعه فرع ثالث
يف «قاروط مول» عام .2015
وفق ًا مل�ؤ�س�س باتي�رسي لوليتا
تو�سع
و�سام �رشتوين «م�سرية ّ
�ستبقى
باتي�رسي لوليتا
م�ستمرة يف عام  ،2017اال انها
�ست�سلك منحى �آخر يجعلها �أكرث �إنت�شاراً ،حيث �ستعمد �إىل اعتماد
ا�سلوب التجارة الإلكرتونية مع فتح املجال امام زبائنها يف كافة
املناطق اللبنانية ،ل�رشاء حاجياتهم عرب موقعه الإلكرتوين».
وك�شف �رشتوين ان «العمل ين�صب حالي ًا
على اعداد فريق العمل وجتهيزه ليكون
ق���ادراً على مواكبة طلبات الزبائن
و�إي�صالها يف وق��ت �رسيع ن�سبي ًا».
و�شدد على �أن «هذه اخلطوة ت�أتي يف
�إط��ار �سعي باتي�رسي لوليتا ملواكبة
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حاجات ال�سوق لي�س عرب تتبع كل ما
هو جديد يف عامل �صناعتها فح�سب،
�إمنا عرب تتبع كل تطور يف العامل من
�ش�أنه ت�أمني راحة زبائنها».
واعترب ان «كل ال�صعوبات التي ي�شهدها
القطاع اللبناين مل ولن تثني باتي�رسي
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لوليتا عن التقدم ،فاللبنانيني �أكت�سبوا
مناعة �ضد الأزمات ،فرغم كل التحديات
ي�رصون على التقدم ويعملون
نرى انهم
ّ
بجد لتخطي الأزمات».

منافسة صح ّية

ويف رد على �س�ؤال ،اعترب �رشتوين «ان
املناف�سة يف قطاع احللويات تقت�رص
على اجل���ودة» ،واك��د «ان باتي�رسي
لوليتا ال يخ�شى هذه املناف�سات البتة،
اذ يراعي يف �إنتاجه �أعلى م�ستويات
ال�سالمة الغذائية ويقدم �إنتاج عايل
اجل��ودة ،وهذا ما جعله متقدم ًا طيلة
هذه ال�سنوات يف ظل هذه املناف�سات،
وحمافظ ًا على ح�صته من ال�سوق».
واعترب ان «هذه املناف�سات امر �صحي
ق���ادر على دف��ع ال��ق��ط��اع اىل تقدمي
الأف�ضل و�إىل مزيد من التطور».
وك�شف ان «�إن��ت��اج باتي�رسي لوليتا
ي��ت��م��ت��ع مب��ع��اي�ير ج����ودة ت�ضاهي
املعايري الأوروب��ي��ة ،اذ �أنه ك�صاحب
وقيم على م�صنعها يعمل
م�ؤ�س�سة
ّ
على امل�شاركة يف دورات تطويرية
يف بلجيكا وايطاليا وفرن�سا ،تخوله
مواكبة التطور احلا�صل على �صعيد
العامل يف هذه ال�صناعات ،كما جتعله
�سباق ًا يف تقدمي العديد من املنتجات».

مقابلة
 40 .. Buildmartشركة رائدة في خدمة اصحاب المشاريع

حداد :أسعارنا تتناسب وكافة اإلمكانات

 5ط��واب��ق� ،أخ��ذ بعني الإع��ت��ب��ار حاجة
امل�رشفني على امل�شاريع وحاجة الزبائن
لطلب الن�صيحة ،وانطالق ًا من �إميانه
�أن املهند�سني هم �رشكاء �أ�سا�سيني يف
النجاح ،خ�ص�ص قاعة �إجتماعات ت�سمح
للمهند�سني والزبائن الإجتماع والنقا�ش
والت�شاور ودر�س اي منتجات وخدمات
يحتاجها م�رشوعهم».
وك�شفت ان « Buildmartيقدم خدمات
ت���أم��ي��ن��ي��ة وم����صرف��ي��ة ،ع�بر ت��واج��د
ي�سهلون كافة
�رشكة ت�أمني وم�رصف ّ
املعامالت التي يحتاجها الزبائن
ويلبون �إحتياجاتهم ب�شكل �رسيع ،ما
يعزز فكرة ما ميثله  Buildmartمن
مركزاً ق��ادراً على تلبية حاجات اي
م�رشوع نا�شئ مهما اختلفت وتنوعت».
و�أكدت «�أن  Buildmartي�ستقطب �رشيحة
يقدم ا�سعار
وا�سعة من الزبائن اذ انه ّ
تتنا�سب وخمتلف الإمكانيات ،كما ان
املنتجات واخلدمات املقدمة على م�ستوى
ع��ايل من اجل��ودة ال �سيما انها مقدمة
من �رشكات ذات ا�سم عريق يف الأ�سواق
اللبنانية واخلارجية على حد �سواء».

يثبت امل�ستثمرون
اللبنانيون يوم ًا بعد
يوم ،و�أزمة بعد �أزمة،
�إنهم حق ًا م�ستثمرون
�شجعان .ففي حني
كانت حتيط القتامة
ب�إقت�صاد لبنان من
ك��ل ح���دب و���ص��وب،
ويف �أح����د �أ���ص��ع��ب
ال�سنوات �إقت�صادي ًا
على الإط�ل�اق بقيت
امل�����ش��اري��ع تب�رص
ال��ن��ور ،ول��ي�����س �أي��ة
م�شاريع ،بل م�شاريع
ب�أفكار مبتكرة تطرح
مفاهيم ج��دي��دة يف
�سوق العمل.
يف منطقة كفرحباب – غزير ،القريبة
من العا�صمة وال�ساحل وال�شمال� ،أب�رص
 Buildmartالنور ،ك�أول مركز متخ�ص�ص
يف لبنان يجمع ب�ين ك��ل م��ا يحتاجه
حت�ضري امل��ن��زل م��ن هند�سة خارجية
وداخ��ل��ي��ة وت��خ��ط��ي��ط ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
م�ستلزمات املنازل من فر�ش ومواد بناء
ولوازم املطابخ واحلمامات وغرف النوم
وغريها.
منذ �إنطالقته� ،أ�صبح  Buildmartمق�صد ًا
للعائالت� ،أ�صحاب املنازل ومطوريها،
امل�ستثمرين وح��ت��ى املهند�سني من
كل املناطق يف لبنان .وفق ًا ملديرة
 Buildmartه��ن��ادي ح���داد« ،ي�شكل
� Buildmartأول معر�ض دائ���م على
مدار ال�سنة يجمع بني حلول الت�صميم،
ال��ت��ن��وع يف امل��ن��ت��ج��ات واخل���دم���ات
ّ
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العالية اجل��ودة» .وك�شفت �أن��ه «يجمع
بني �رشكات لبنانية و�أوروبية ت�ستثمر
خرباتها مل�ساعدة الأ�شخا�ص على تنفيذ
امل�شاريع بدءاً بالت�صميم حتى الإنهاء،
لت�سهيل وتطوير وحت�سني املنازل وجعل
هذه امل�شاريع �أكرث �سهولة ومتعة» .واذ
�أ�شارت �إىل وجود � 40رشكة عاملة حتت
�سقف  ،Buildmartبينها �رشكات املانية
وايطالية و�إ�سكندنافية وتركية»� ،شددت
على �أن «احل�صة الأكرب يف Buildmart
هي لل�صناعة اللبنانية حيث يوجد عدد
كبري من ال�رشكات اللبنانية الرائدة يف
جمال عملها».

خدمات متنوعة

واعلنت ح��داد ان « Buildmartاملمتد
على م�ساحة  6000م 2وم���ؤل��ف من
122

تنسيق قوي

ويف رد على �س�ؤال حول كيفية التن�سيق
بني ال�رشكات العاملة يف
ال �سيما ان عملها م��ك ّ��م��ل لبع�ضه
البع�ض� ،أو�ضحت ح��داد «�أن ال�رشكات
امل��وج��ودة يف  Buildmartتعمل منذ
ما يقارب الع�رشين عام ًا مع بع�ضها
البع�ض ،وبالتايل التن�سيق موجود ،ال
بل هذا التن�سيق القوي املوجود بني هذه
ال�رشكات كان �أحد الأ�سباب التي دفعت
�إىل ت�أ�سي�س .»Buildmart
واع��رب��ت ح���داد ع��ن «ت��ف��ا�ؤل��ه��ا بنجاح
 Buildmartال �سيما ان �إطالق امل�رشوع
�أخ��ذ بعني الإعتبار متطلبات املنطقة
وط��ري��ق��ة ع��ي�����ش الأف�������راد ،وب��ال��ت��ايل
 Buildmartحاجة لكل من يرغب ببناء
م�رشوع
منزل �أو مكتب �أو م�ست�شفى� ،أو �أي
ٍ
�آخر».

Buildmart

Regular Containerized Direct Services From to Beirut

مقابلة
 ..Clear Visionنجاح قوامه الجودة والمصداقية

ّ
التطور
أبي خليل :نواكب

واعترب ان «� Clear Visionأ�ضحت على مر ال�سنوات من ال�رشكات
الرائدة يف لبنان يف جمال �صناعتها ،اذ حتر�ص على الدوام على
تقدمي اعلى م�ستويات اجلودة و�أكرث خدمات ال�صيانة حرفية عرب
�إيالء الإهتمام الالزم لفريق عملها ،اذ تخ�ضعه لدورات تدريبية
جتعله قادراً على معاجلة اي م�شكلة طارئة ت�صادفه وب�رسعة».
و�أو�ضح ان «فريق عمل ال�رشكة يق�سم اىل ثالثة :فريق �إداري يواكب
طلبات الزبائن ،فريق تركيب يعمل على تنفيذ امل�شاريع ،وفريق
�صيانة يبقى على جهوزية تامة ملعاجلة اي م�شكلة حت�صل».

متمسكون بالجودة

امل�صداقية وااللتزام بتقدمي اعلى معايري اجلودة،
مكّن  Clear Visionمن حجز مرك ٍز متقدم لها يف
ال�سوق بني ال�رشكات العاملة يف �صناعة ال�ستائر
الزجاجية والأملنيوم� ،إذ اكت�سبت ثقة الزبائن
ووالئهم ،كما �أقامة عالقات تعاون مع جمموعة
كبرية من املهند�سني ،ومع �رشكات عاملة يف
قطاعي ال�سياحة وامل�صارف.

واعلن ابي خليل ان «  Clear Visionتواكب كل تطور يف عامل
�صناعتها عرب متابعة الأ�سواق العربية والعاملية على حد �سواء،
ولهذا تقدم �أحدث النظم يف عامل ال�ستائر الزجاجية».
واعترب ان «اجل��ودة العالية ومهنية كادرها الب�رشي ،حمى
 Clear Visionمن الإكتواء بنار املناف�سات املوجودة يف ال�سوق
حدتها مع تراجع الإقت�صاد يف الفرتة الأخرية،
والتي �أ�شتدت ّ
ح�صتها من ال�سوق عرب
على
احلفاظ
على
ال�رشكات
حيث عمدت
ّ
تخفي�ض الأ�سعار» .و�شدد على ان «Clear Visionحاولت عدم
عبدت
�سلوك هذه الطريق ،اذ انها على يقني ان اجلودة العالية ّ
طريق جناحها منذ انطالقتها وكفيلة باحلفاظ على �إ�ستمراريتها
يف امل�ستقبل».
ولفت �إىل �أنه �أمام « Clear Visionخطوات تو�سعية نحو الأ�سواق
اخلارجية ،اال ان هذه امل�شاريع ال تزال قيد الدر�س و�سيتم الإعالن
عنها يف الوقت املنا�سب».

وفق ًا ملدير عام � Clear Visionرشبل ابي خليل« ،عملت Clear
 Visionمنذ انطالقتها عام  2008على مواكبة حاجات ال�سوق
وحت�سني وتطوير منتجاتها بغية تلبية حاجات الزبائن مهما
اختلفت �أو تنوعت».
وقال« :تقدم  Clear Visionجمموعة وا�سعة من الإنتاج ،يتمتع
بقدرٍ عالٍ من اجلمالية وقادر على �أن يكون جزءاً ال يتجز�أ من
ديكور املنزل ،ويف نف�س الوقت قادر على احلماية من عوامل
الطق�س واحلد من ال�ضجيج الآتي من اخلارج ويتمتع مب�ستويات
عالية من ال�سالمة واملتانة».
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م�صارف

«البنك المركزي» يشرح أسباب هندسته الماليّة األخيرة:
مفيدة بكل المقاييس وغير مكلفة بمكاسب مالية واجتماعية
جنح لبنان من خالل �آلية هند�سة م�رصف
لبنان املالية الأخرية ،يف «ت�أكيد قدرته
على متويل القطاعني العام واخلا�ص لديه
من دون احلاجة �إىل اللجوء �إىل التمويل
اخلارجي ،وكانت مفيدة بكل املقايي�س،
�إذ مل تكن مكلفة ال على امل�رصف املركزي
�أو على احلكومة ،بل عززت ميزانية
م�رصف لبنان وو�ضع لبنان الإئتماين.
ومل تقت�رص مكا�سب هذه الهند�سة املالية
على امل�ستوى املايل فقط� ،إمنا كانت لها
انعكا�سات اجتماعية».
�أ�صدر م�رصف لبنان تقريراً جديداً حول
«�أ�سباب� ،أهداف ،وتداعيات» هند�سته
املالية الأخرية� ،أورد تفا�صيله «بنك
االعتماد اللبناين» و»بنك بيبلو�س» يف
تقريرهما الإقت�صادي الأ�سبوعي.
وذكر التقرير «الإ�ضطرابات ال�سيا�سية
والأمنية الإقليمية و�أزمة النازحني
وتراجع �أ�سعار النفط عاملي ًا ،كمعوقات
�أ�سا�سية للتنمية املاكرواقت�صادية
والإجتماعية يف العامل العربي ،م�ؤ ّثرة
�سلب ًا على م�ستويات الطلب وم� ّؤدية �إىل
عجز يف املالية العامة لدى العديد من
الدول العربية».
�أما على ال�صعيد املحلي ،ف�أ�شار م�رصف
لبنان �إىل «�شلل الإقت�صاد اللبناين
خالل الأعوام القليلة املن�رصمة �إثر
والتحديات الأمنية
التوترات ال�سيا�سية
ّ
ال�سائدة يف البالد واملنطقة� ،إ�ضافة �إىل
التدفق امل�ستمر للنازحني �إىل الأرا�ضي
اللبنانية ،الأمر الذي �أ ّثر �سلب ًا على العديد
من م�ؤ�رشات لبنان املاكر و�إقت�صادية
كالإ�ستهالك والإ�ستثمار والتجارة
العاملية وال�سياحة».
وتابع التقرير :نتيج ًة لذلك ،تدهورت ن�سبة
النمو الإقت�صادي يف لبنان من نحو  8يف
املئة يف العام � 2010إىل نحو  2يف املئة
حالي ًا ،ترافق ًا مع ن�سبة دين عام بلغت
 144يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل
وعجز يف املالية العامة و�صل �إىل  8يف
املئة من الناجت املحلي الإجمايل� .إال
�أن امل�رصف املركزي �أ�شاد بقدرة لبنان
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منو اقت�صادي حقيقي
على حتقيق ن�سبة ّ
�إيجابية بلغت  1يف املئة يف العام 2015
ومعدل ت�ضخم للأ�سعار ناهز ال�صفر يف
ّ
املئة ،وذلك يف ظل الإ�ستقرار النقدي
متيز به لبنان على
واملايل الذي طاملا ّ
الرغم من �شتى ال�صدمات.
التحفيزية التي �أطلقها
وذكر «الرزم
ّ
م�رصف لبنان منذ العام  ،2013والتي
ح ّفزت النمو الإقت�صادي ب�شكل كبري،
والزيادة امل�ستمرة يف املوجودات
بالعملة الأجنبية لدى م�رصف لبنان
معدالت الدولرة يف
والإنكما�ش يف
ّ
القطاع امل�رصيف ،الأمر الذي يربهن
عامل الثقة بالنظام املايل اللبناين
وعملته الوطنية».

آلية الهندسة المالية

وا�شار التقرير اىل انه «�سعي ًا �إىل حتقيق
�أهداف �سيا�سته النقدية ،جل�أ م�رصف
لبنان �إىل هند�سة مالية بني �أيار و�آب
 2016قام من خاللها باخلطوات الآتية:
 ا�ستبدال �سندات خزينة معنونة باللريةاللبنانية من حمفظته ،يف مقابل �سندات
خزينة بالعمالت الأجنبية (يوروبوندز)
�صادرة عن وزارة املال بقيمة �إجمالية
ملياري دوالر.
بلغت
َ
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 بعد ذلك ،باع م�رصف لبنان امل�صارفالتجارية اللبنانية �سندات «يوروبوندز»
هذه� ،إ�ضاف ًة �إىل �شهادات �إيداع معنونة
بالدوالر الأمريكي �أ�صدرها يف مقابل
نقدية بالدوالر الأمريكي متكنت
مبالغ ّ
امل�صارف من توفريها.
طبق م�رصف لبنان ن�سبة ح�سم
 ّ( )discount rateبلغت �صفراً يف املئة على
م�ساو للـ»يوروبوندز» و�شهادات
مبلغ
ٍ
مت بيعها
الإيداع بالدوالر الأمريكي التي ّ
امل�ستبدلة باللرية
على �سندات اخلزينة
َ
اللبنانية ،والتي حتملها امل�صارف مع
متو�سط تاريخ ا�ستحقاق متبقٍ ي�صل �إىل 8
ّ
�سنوات �أو �أقل� ،إ�ضاف ًة �إىل �شهادات �إيداع
متو�سط تاريخ
باللرية اللبنانية ذات
ّ
�إ�ستحقاق متبقٍ ي�صل �إىل � 12سنة �أو �أقل.
مت حتويل  % 50من الفوائد الناجتة عن
و ّ
هذه العمليات ل�صالح م�رصف لبنان».

أهداف الهندسة

ووفق ًا للتقرير ،حقق م�رصف لبنان من
خالل هذه الآلية االهداف الآتية:
 زيادة املوجودات بالعمالت الأجنبيةلديه ،والتي ارتفعت ب�شكل ملمو�س لت�صل
�إىل  41مليار دوالر ،وهو امل�ستوى الأعلى
لها تاريخي ًا.

 �ساهمت الآلية يف تعزيز القاعدةالر�أ�سمالية للم�صارف اللبنانية �إلتزام ًا
مبتط ّلبات املعيار الدويل للتقارير
املالية رقم  )IFRS 9( 9ومتط ّلبات
جلنة بازل  3لكفاية ر�أ�س املال .فح�ض
امل�رصف املركزي امل�صارف على
يتم حتقيقها
ت�سجيل الفوائ�ض التي ّ
من خالل هذه الآلية �ضمن �أموالها
اخلا�صة امل�ساندة ،ما ي�سمح لها بتكوين
�إحتياطات عامة �إ�ضافية ت�ساعدها يف
ملعدل
الو�صول �إىل الن�سبة الدنيا املطلوبة ّ
الإحتياطات العامة من املوجودات
املرجحة باملخاطر البالغة  2يف املئة،
ّ
والتي يفر�ضها امل�رصف املركزي.
 توازي ًا ،دعمت الهند�سة املاليةمل�رصف لبنان م�ستويات ال�سيولة
باللرية اللبنانية ،كما ت�سارعت وترية
منو الودائع يف القطاع امل�رصيف ب�شكلٍ
ّ
ملحوظ ،بحيث ارتفعت ودائع الزبائن
لدى امل�صارف اللبنانية بن�سبة  2.5يف
املئة منذ مطلع العام اجلاري وبن�سبة 5
يف املئة على �أ�سا�س �سنوي خالل الفرتة
التي َت َلت تطبيق هذه الآلية ،مقارن ًة

بن�سبة  0.9يف املئة خالل الأ�شهر الأربعة
الأوىل من العام  2016ون�سبة  2يف املئة
�سنوي ًا خالل فرتة ما قبل الآلية .وزاد ذلك
من قدرة امل�صارف على متويل خمتلف
القطاعات الإقت�صادية ،وخ�صو�ص ًا
ال�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة ،توازي ًا
مع التزامها كل املعايري الدولية جلهة
الر�سملة واملخاطر.
ح�سنت هند�سة م�رصف لبنان هيكلية
 ّالدين العام اللبناين� ،إذ تراجعت كلفة
الإقرتا�ض كما يتبينّ من خالل انخفا�ض
معدالت الفائدة على �سندات اخلزينة
ّ
ذات فئة اخلم�س �سنوات (من  6.74يف
املئة �إىل  5يف املئة) و�شهادات الإيداع
الطويلة الأجل املعنونة باللرية اللبنانية
وح�سابات ال ّإدخار لدى م�رصف لبنان
( )time depositsمن  9يف املئة �إىل 8.4
يف املئة.
�سجل ميزان املدفوعات يف لبنان
 ّفائ�ض ًا بلغ  555مليون دوالر خالل
الأ�شهر الت�سعة الأوىل من هذا العام،
مقارن ًة بعجز بلغ  1.7مليار دوالر لغاية
�شهر �أيار.

معدل
ت�ضخم الأ�سعار �إىل  2يف
ّ
 و�صل ّاملئة نهاية �شهر �أيلول ،وهو �أمر يتما�شى
مع �أهداف م�رصف لبنان.
امل�شجعة وكالة
 ح�ضت تلك النتائجّ
الت�صنيف الدولية «�ستاندرد �أند بورز
(« )S&Pعلى حت�سني نظرتها امل�ستقبلية
«م�ستقرة» يف
«�سلبية» �إىل
للبنان من
ّ
ّ
�أيلول.
و�شدد التقرير على ان «لبنان جنح من
خالل هذه الآلية ،يف ت�أكيد قدرته على
متويل القطاعني العام واخلا�ص لديه
من دون احلاجة �إىل اللجوء �إىل التمويل
اخلارجي» .و�أو�ضح �أن «هذه الآلية
كانت مفيدة بكل املقايي�س� ،إذ مل تكن
مكلفة ال على امل�رصف املركزي �أو على
احلكومة ،بل على العك�س ،عززت ميزانية
م�رصف لبنان وو�ضع لبنان الإئتماين.
ومل تقت�رص مكا�سب هذه الهند�سة املالية
على امل�ستوى املايل فقط� ،إمنا كانت لها
انعكا�سات �إجتماعية .فاملجتمع اللبناين
هو الرابح الأكرب� :سي�ستفيد من �شمول
مايل �أكرب ،ومن تنمية اقت�صادية �أف�ضل،
ومن رعاية اجتماعية �أكرث ا�ستقراراً».

بنك بيبلوس يطلق تطبيق Byblos Pay
ويعلن الفائزيْن في Summer Getaway
Summer Getaway

�أطلق بنك بيبلو�س تطبيق Byblos
 Payالتطبيق الأول من نوعه
للدفع بوا�سطة الهواتف الذكية يف
notatourist Summer Getaway
لبنان واملنطقة ،كونه يعتمد تقنية
من «فيزا» عرب منحهما تقدميات
حماكاة بطاقة امل�ضيف Host
لل�سفر بقيمة  5000دوالر �أمريكي.
 ،Card Emulationوي�ش ّكل هذا
التطبيق «تعاون ًا فريداً من نوعه
مت الإعالن عن فوز يو�سف جعجع
بني بنك بيبلو�س و�رشكة «فيزا»
وب�سام كعدان وهما من حاملي
العاملية وم�رصف  CSCاملتخ�ص�ص
بطاقات «فيزا» من بنك بيبلو�س
الفائزان في Summer Getaway
بال�صريفة الإلكرتونية و�رشكة FOO
بعد �إجراء �سحب خا�ص بحملة
املتخ�ص�صة بالتطبيقات اخلليوية الذكية» بح�سب بيان امل�رصف.
تقدم رحالت مدفوعة التكاليف بالكامل �إىل
 notatouristالتي ّ
�أي وجهة يف �أنحاء العامل كافة.
مقر بنك بيبلو�س
وجرى �إطالق هذا املنتج يف احتفال �أقيم يف ّ
ويف بيان �صادر عن امل�رصف« ،دخل الفائزان يف ال�سحب من
الرئي�سي -الأ�رشفية يف ح�ضور نائب املدير العام ومديرة
طريق �إنفاقهما مبلغ  100دوالر �أمريكي يف اخلارج با�ستخدام
الإدارة امل�رصفية للأفراد وقنوات التوزيع يف جمموعة بنك
بطاقاتهما امل�رصفية خالل �صيف  ،»2016وت�سلما جائزتيهما
بيبلو�س جومانا �شالال ،مدير املنتجات النا�شئة والإبتكار لو�سط
خالل حفل �أقيم يف مقر بنك بيبلو�س الرئي�سي يف ح�ضور عدد
و�رشق �أوروبا وال�رشق الأو�سط و�أفريقيا يف «فيزا» هادي رعد،
من مدراء امل�رصف وممثلني عن �رشكة «فيزا».
وح�شد من املهتمني.

من جهة اخرى ،كاف�أ بنك بيبلو�س
اثنني من زبائنه امل�شاركني يف حملة
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م�صارف

«لبنان والمهجر» ّ
يوقع اتفاق
استحواذ  HSBCالشرق األوسط المحدود
�أعلن بنك لبنان واملهجر �أنه وقع اتفاق ًا ال�ستحواذ موجودات
ومطلوبات بنك «�إت�ش� .إ�س .بي� .سي» ال�رشق الأو�سط املحدود يف
لبنان ،يف انتظار احل�صول على املوافقات املطلوبة من م�رصف
نجز خالل الن�صف
لبنان على ال�صفقة التي من املتوقع �أن ُت َ
الأول من �سنة .2017
و�أ�شار يف بيان� ،إىل �أن «�إجمايل �أ�صول بنك «�إت�ش� .إ�س .بي� .سي»
ال�رشق الأو�سط املحدود يف فروعه الثالثة يف لبنان ،يبلغ ما
يقارب  953مليون دوالر كما يف  30حزيران .»2016
و�أ�ضاف :تندرج هذه العملية �ضمن ا�سرتاتيجية بنك لبنان
واملهجر والتي تهدف �إىل تو�سيع قاعدة عمالئه وتنويع موجوداته
و�إيراداته .و�ست�ساهم هذه ال�صفقة يف تو�سيع نطاق �أعمال
امل�رصف التجارية لل�رشكات وامل�ؤ�س�سات وكذلك �أن�شطته يف
جمال �صريفة التجزئة .و�سي�ضمن بنك لبنان واملهجر ا�ستمرارية
العمل جلميع موظفي بنك «�إت�ش� .إ�س .بي� .سي» ال�رشق الأو�سط
املحدود يف لبنان احلاليني ،والإنتقال املرن لكل العمالء.

تكريم اإلعالميين

وكان بنك «لبنان واملهجر» قد كرم ال�صحافيني اللبنانيني،
بحفل غداء �أقامه ،ح�رضه نقيبا ال�صحافة واملحررين عوين
الكعكي واليا�س عون ،رئي�س جمل�س �إدارة بنك «لبنان واملهجر»
�سعد �أزهري و�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،اىل جانب �شخ�صيات
اقت�صادية ومالية و�إعالمية.

و�أمل �أزهري يف كلمة القاها� ،أن تعيد الأجواء الإيجابية الراهنة
احلياة �إىل العمل التنفيذي والت�رشيعي واحلكومي يف لبنان و�أن
تكون باكورة لنه�ضة اقت�صادية ومالية م�ستدامة تبعث التقدم
واالزدهار بعد غياب طويل.
وقدم �أزهري ملحة عن التطورات يف بنك لبنان واملهجر ،على
�صعيد الأداء ،والأرباح التي ارتفعت حتى نهاية الف�صل الثالث
من العام اىل  344,1مليون دوالر بزيادة  % 18,7عن الفرتة
ذاتها من عام  2015ومدعومة ب�أرقام لأرباح يف وحداته
اخلارجية .وارتفعت املوجودات اىل  30,1مليار دوالر بزيادة
 % 4,2وارتفعت قرو�ضه للقطاع اخلا�ص اىل  7,5مليار دوالر
بزيادة .»% 7,3

..ويفوز بجائزة أفضل مصرف في لبنان
نال بنك لبنان واملهجر جائزة «�أف�ضل م�رصف يف لبنان لعام
 »2016من امل�ؤ�س�سة املالية العاملية  ،The Bankerوهي من
�أبرز اجلوائز التي متنح يف جمال العمل واالبداع امل�رصيف.
و�أثنت امل�ؤ�س�سة يف املنا�سبة «على الأداء امل�ستدام للبنك
وعلى مركزه املايل القوي وتو�سعه الداخلي واخلارجي
املدرو�س على الرغم من الظروف ال�صعبة التي مر بها القطاع
امل�رصيف واالقت�صاد اللبناين وخ�صو�صا يف �سنة �إت�سمت
باملناف�سة ال�شديدة بني املر�شحني للجائزة».
ويف حفل �أقيم يف لندن ،ت�سلم رئي�س جمل�س �إدارة واملدير
العام للم�رصف �سعد �أزهري اجلائزة �شاكرا  The Bankerعلى
اجلائزة.
وقال�« :إنها متثل ثقة املجتمع املايل باالدارة الناجحة
للبنك و�صواب �سيا�سته املحافظة ولكن التي يف الوقت
نف�سه تت�ضمن الكثري من االبتكار على �صعيد املنتجات
والتكنولوجيا والتوا�صل والو�صول �إىل خمتلف عمالئه يف
لبنان واخلارج».
ASSINAA WAL' IKTISSAD
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«فرنسبنك» يدعم المشاريع الصغيرة في قضاء جبيل
�أطلق م�رصف فرن�سبنك وم�ؤ�س�سة
�أواخر عام  26 :2015مليون ًا ون�صف
مليون دوالر �أمريكي للم�شاريع
«مي�شال عي�سى للتنمية املحلية ــ
ال�صغرية والأ�صغر ،بزيادة بن�سبة
جبيل» احتفا ًال بالتعاون مع رابطة
 % 116منذ  2014حتى .2015
خمتاري الق�ضاء و�رشكة «فيتا�س»،
ون�صف امل�ستفيدين من هذه القرو�ض
برنامج دعم ومتويل امل�شاريع
تراوحت �أعمارهم بني  18و� 35سنة،
ال�صغرية حتت عنوان «مع ًا للتنمية
فيما بلغت ن�سبة الن�ساء امل�ستفيدات
املحلية يف ق�ضاء جبيل» ،وحتديداً يف
 ،% 37و�أمنت  2278فر�صة عمل
قرى الق�ضاء التي تعاين من النزوح،
جديدة ،وا�ستطاع � 1789أن يبقوا يف
لدعم املهن الب�سيطة فيها ،وت�أمني
القصار يلقي كلمته
عملهم .وفرن�سبنك يف هذه املبادرة
الرعاية للم�ستفيدين و�إ�سداء امل�شورة
يتخذ على عاتقه ت�سديد فوائد حواىل  30قر�ض ًا ودفع قيمة نحو
لهم� ،إ�ضافة �إىل و�سائل التطوير والتنمية يف هذه املناطق.
 20قر�ض ًا هبة اىل املقرت�ضني من �أبناء منطقة جبيل».
�أقيم احلفل يف قاعة املحا�رضات يف فندق بيبلو�س �سورمري،
بح�ضور املدير العام لفرن�سبنك ندمي الق�صار ،ورئي�س امل�ؤ�س�سة
عيسى
طوين عي�سى ،واملدير العام لفيتا�س زياد احللبي.
من جهته ،اعترب عي�سى �أن «الربنامج يتوجه مبا�رشة �إىل �أبناء
القصار
منطقة جبيل و�إىل املقيمني فيها من �أ�صحاب املهن �أو احلرف
�ألقى الق�صار باملنا�سبة كلمة لفت خاللها �إىل «اهتمام فرن�سبنك
الب�سيطة الذين قد ال ت�سمح لهم ظروفهم بتطوير مهنهم �أو حرفهم،
بالربنامج التمويلي للم�شاريع ال�صغرية يف تنمية املناطق
وقد ال تكون �إمكانية االقرتا�ض متاحة �أمامهم ب�سهولة� ،أو حتى
النائية وخلق فر�ص عمل عديدة خلف�ض معدالت الفقر واحلد
�إن املهن �أو احلرف التي يزاولونها ال متكنهم من حتمل �أعباء �سداد
من ظاهرة النزوح اىل العا�صمة» ،و�أ�شار �إىل �أنه «ان�سجام ًا
الديون والفوائد ،ما �سيوفر  60قر�ض ًا �صغرياً ،ن�صفها على �شكل
قر�ض مدعوم بفائدة �صفر ،والن�صف الآخر على �شكل هبات».
مع م�س�ؤولية فرن�سبنك االجتماعية ،بلغت ا�ستثمارات فرن�سبنك

 69,78مليون دوالر أرباح بنك «عودة مصر» حتى أيلول 2016
�أظهرت البيانات املالية لبنك عودة
�ش.م.م يف م�رص منواً �سنوي ًا بن�سبة
 % 34,47يف �أرباحه ال�صافية �إىل
 619,28مليون جنيه م�رصي (69,78
مليون د�.أ) خالل اال�شهر الت�سعة االوىل
من العام  ،2016يف مقابل 460,54
مليون جنيه م�رصي يف الفرتة نف�سها
من العام ال�سابق.
ويف التفا�صيل ،حقق امل�رصف زيادة
�سنوية بن�سبة  % 36,26يف �صايف
الإيرادات من الفوائد �إىل 1,045,83
مليون جنيه م�رصي ( 117,84مليون
د�.أ) وارتفاعا بن�سبة  % 12,93يف �صايف
االيرادات من العموالت اىل 240,07
مليون جنيه م�رصي ( 27,05مليون د�.أ).
يف املقابل ،زادت اعباء امل�رصف (اعباء
خ�سائر االئتمان واالعباء االدارية)
بن�سبة  % 36,57على �سا�س �سنوي اىل
 602,14مليون جنيه م�رصي (67,85
مليون د�.أ).

اما على �صعيد امليزانية ،فارتفعت
موجودات بنك عودة – م�رص بن�سبة
 % 12,90خالل اال�شهر الت�سعة االوىل
من العام  2016اىل ما يفوق الـ42,06
مليار جنيه م�رصي ( 4,74مليار د�.أ) يف
ظل زيادة املحفظة الت�سليفية ال�صافية
بن�سبة  ،% 31,54اىل نحو  24,28مليار
جنيه م�رصي ( 2,74مليار د�.أ).
من جهة اخرى ،ارتفعت حمفظة ودائع
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الزبائن بن�سبة  % 12,77لتالم�س عتبة
الـ 36,15مليار جنيه م�رصي ( 4,07مليار
د�.أ) لريتفع بذلك معدل الت�سليفات من
ودائع الزبائن اىل  % 67,17من % 57,58
يف نهاية العام  .2015كذلك منت االموال
اخلا�صة للم�رصف لت�صل اىل نحو 3,41
مليار جنيه م�رصي ( 384,16مليون د�.أ)
مقارنة بـ 2,99مليار جنيه م�رصي يف
نهاية العام .2015
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م�ؤ�س�سة الوالء للبناء
ب�إدارة املوىل للمقاوالت

جميع �أنواع احلفريات  -نقليات جميع مواد البناء
جتارة عامة

خلدة  -املدورة
تلفون 961 3 444120 - 3 626428
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ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

اناً
ـــ
جم

info@sinaaiktisad.com
www.sinaaiktisad.Com
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هــــــذا امللحـــــق

اأن الهـــدف مـــن هـــذا امللحـــق هـــو امل�ســـاهمة يف
خلـــق ق�سيـــة ذات ٌبعـــ ّد وطني مبـــا يتعلـــق بالتعريف
عـــن املنتـــج اللبنـــاين ومنحـــه هويـــة خا�ســـة،
ومـــن ثم الرتويـــج له ملا يحمله من قيمـــة م�سافة تظهر
عراقته يف قالـــب من اجلودة والتميـــز اإىل جانب الأناقة
والريادة والإبداع.

ملحــق �صنع يف لبنان
ال�صناعات الغذائية

�صناعة املواد املنجمية غري املعدنية

ال�صناعات الكيميائية والبال�ستيكية

�صناعة اجللود وامل�صنوعات اجللدية والأحذية
امل�صنوعات اخل�شبية

�صناعات الورق والكرتون والطباعة
�صناعة الغزل والن�سيج وااللب�سة

�صناعة املجوهرات

امل�صنوعات املعدنية ماعدا و�سائل النقل

�صناعة الآالت والأجهزة الكهربائية

�صناعة و�سائل النقل

Fares Saad

نائب رئي�س التحرير  /المدير التنفيذي
و�سام �سعد
Deputy Editor / Executive Director

Wissam Saad

مدير العالقات العامة
طارق معنّا
Tarek Maana

�صناعات متنوعة غري مذكورة يف مكان �آخر
المكتب الرئي�سي
االدارة والتحرير  -لبنان  -بيروت كليمن�صو � -شارع االمير عمر  -بناية ت�سبحجي
هاتف - 00961 1 370318 - 370452-370604 :فاك�س00961 1 370602 :
�ص.ب� - 13/8385 - 2070 - 1102 :شوران -بيروت-لبنان
عبداهلل حداد
كو�ستي عاقلة
ح�سن دقيق
�أرليت �سالمه

Chairman Of The Board / G. Manager
Responsible Editor-In-Chief

P.R & Marketing Manager

�صناعة املفرو�شات

المرا�سلون ومندوبو المناطق

رئي�س مجل�س الإدارة  /المدير العام
رئي�س التحرير الم�س�ؤول
فار�س �سعد

الإعالنات والإ�شتراكات

�إعالنات ملحق �صنع في لبنان
جبل لبنان
�سهى غنوي
�إعالنات ملحق �صنع في لبنان
ال�شمال
زينب وهبي
الإ�شتراكات
بيروت  -وال�ضاحية الجنوبية جومانة نادر ،دالل النجار
المتن  -ك�سروان -جبيل
داتا المعلومات
منال طالب

مدير التحرير
نظام مارديني

Editorial Manager

Nizam Mardini

�سكرتير تحرير
وعد �أبوذياب

Editorial Secretary

Waed Abou Diab

المدير الفني
علــي خــزام
Art Director

Ali khouzam

�صادرات �صناعية

الصادرات الصناعية اللبنانية خالل التسعة اشهر
األولى من العام 2016
ن�شري هنا اىل ان جمموع قيمة ال�صادرات ال�صناعية خالل الأ�شهر الت�سعة الأوىل من العام  2016بلغ مليار
و  897مليون دوالر امريكي ( د�.أ ) مقابل  2مليار و  249مليون د�.أ خالل الفرتة عينها من العام  2015و
 2مليار و  388مليون د�.أ خالل الفرتة عينها من العام  ، 2014اي بانخفا�ض ون�سبته  % 15.7مقارنة
مع العام  2015وانخفا�ض ون�سبته  % 20.6مقارنة مع العام .2014
كما جتدر الإ�شارة اىل �أن املعدل
ال�شهري لل�صادرات ال�صناعية
خالل الأ�شهر الت�سعة الأوىل من
العام  2016بلغ  210.8مليون
د�.أ مقابل  249.9مليون د�.أ خالل
الفرتة عينها من العام  ،2015و
 265.3مليون د�.أ خالل الفرتة
عينها من العام .2014

م.م .سنو واوالده

شركة ولكو بي
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الصادرات الصناعية اللبنانية خالل شهر ايلول من العام 2016
بلغ جمموع ال�صادرات ال�صناعية
خالل �شهر ايلول من العام
 2016ما قيمته 184.3
مليون د�.أ مقابل  242.5مليون
د�.أ خالل �شهر ايلول من العام
 ،2015و 269مليون د�.أ .خالل
�شهر �أيلول من العام  2014اي
بانخفا�ض وقيمته  58.2مليون
د�.أ ون�سبته  % 24مقارنة
مع العام  2015وانخفا�ض
وقيمته  84.7مليون د�.أ ون�سبته
 % 31.5مقارنة مع العام
. 20145

أو ًال  :اهم المنتجات المصدرة حسب اقسام التعرفة الجمركية خالل شهر ايلول
من العام /2016واآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية في المرتبة األولى

املرتبة الأوىل � :آالت واجهزة
ومعدات كهربائية اذ بلغت قيمتها 47.3
مليون د�.أ خالل �شهر ايلول .2016
املرتبة الثانية :منتجات ال�صناعات
الكيماوية اذ بلغت قيمتها  31.2مليون
د�.أ خالل �شهر ايلول .2016
املرتبة الثالثة :منتجات �صناعة
الأغذية اذ بلغت قيمتها  30.7مليون د�.أ.
املرتبة الرابعة :املعادن العادية
وم�صنوعاتها وبلغت قيمتها 16.2
مليون د�.أ.
املرتبة اخلام�سة :لدائن
وم�صنوعاتها ،مطاط وم�صنوعاته
بقيمة  11.9مليون د�.أ.
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�صادرات �صناعية
ثاني ًا  :اسواق الصادرات الصناعية حسب الدول/والسعودية في المرتبة األولى:

ا�شارت اح�صاءات ال�صادرات
ال�صناعية خالل �شهر ايلول
 2016اىل �أن اململكة العربية
ال�سعودية ت�صدرت الئحة هذه
الدول
املرتبة الأوىل :ت�صدرت ال�سعودية
كما ذكرنا هذه الالئحة حيث بلغت قيمة
ال�صادرات اليها خالل هذا ال�شهر 23.4
مليون د�.أ اي ما يوازي  % 12.7من
القيمة الإجمالية لل�صادرات ال�صناعية.
املرتبة الثانية :احتل العراق هذه
املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليه
 23.2مليون د�.أ اي ما يوازي .% 12.6
املرتبة الثالثة :احتلت الإمارات
العربية املتحدة هذه املرتبة حيث بلغت
قيمة ال�صادرات اليها  % 17.6مليون د�.أ
اي ما يوازي .% 9.6
املرتبة الرابعة :احتلت �سوريا هذه
املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليها
 12.4مليون د�.أ اي ما يوازي .% 6.7
املرتبة اخلام�سة :احتلت تركيا هذه
املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليها
 7.4مليون د�.أ اي ما يوازي .% 4

فيلكا

TMC
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ثالث ًا  :اسواق الصادرات الصناعية حسب تكتالت الدول خالل شهر ايلول /2016والدول العربية في المرتبة األولى
املرتبة الأوىل� :شكلت الدول العربية
خالل هذا ال�شهر ال�سوق الرئي�سية
لل�صادرات ال�صناعية اللبنانية ن�سبة اىل
الدول الأجنبية وقد بلغت قيمة ال�صادرات
اليها  107.6مليون د�.أ اي ما ن�سبته
 % 58.4من جمموع ال�صادرات
ال�صناعية.
املرتبة الثانية :احتلت الدول
الأوروبية هذه املرتبة اذ ا�ستوردت ما
ن�سبته  % 13.9من جمموع ال�صادرات
ال�صناعية.
املرتبة الثالثة :احتلت الدول
الأفريقية غري العربية هذه املرتبة اذ
ا�ستوردت ما ن�سبته .% 11.9
املرتبة الرابعة :احتلت الدول
الآ�سيوية غري العربية هذه املرتبة
وا�ستوردت ما ن�سبته .% 8.8

أما ابرز المنتجات المصدرة
الى الدول العربية فهي:
�آالت واجهزة ومعدات كهربائية بقيمة
 30.2مليون د�.أ.
منتجات ال�صناعات الكيماوية بقيمة
 19.3مليون د�.أ.
منتجات �صناعة الأغذية بقيمة 17.1
مليون د�.أ.
ورق وكرتون وم�صنوعاتهما بقيمة
 8.7مليون د�.أ.

137

العدد  158كانون الأول  -كانون الثاني 2017

ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

�صادرات �صناعية
رابع ًا  :توزع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج
وابرز البلدان المصدر اليها خالل شهر ايلول 2016

الواردات من اآلالت والمعدات الصناعية خالل األشهر
التسعة األولى من العام 2016

 -1ن�شري هنا اىل ان ال�صادرات ال�صناعية والتي كان اهمها
خالل هذا ال�شهر الآالت والأجهزة واملعدات الكهربائية اذ بلغت
قيمتها  47.3مليون د�.أ .
 وقد ت�صدر العراق الئحة البلدان امل�ستوردة لهذا املنتج اذا�ستورد ما قيمته  10.9مليون د�.أ
 وتليه ال�سعودية بقيمة  6.2مليون د�.أ . ومن ثم الإمارات العربية املتحدة بقيمة  3.8مليون د�.أ . -2تليها منتجات ال�صناعات الكيماوية بقيمة  31.2مليون
د�.أ .
 احتل العراق �صدارة الدول امل�ستوردة لهذا املنتج بقيمة 5.1مليون د�.أ.
 ومن ثم الإمارات العربية املتحدة بقيمة  3٫9مليون د� .أ. ومن ثم ال�سعودية بقيمة  3٫5مليون د�.أ. -3تليها منتجات �صناعة الأغذية بقيمة  30٫7مليون د�.أ.
 واحتلت اململكة العربية ال�سعودية الئحة البلدان امل�ستوردةلهذا املنتج اذ ا�ستوردت ما قيمته  4.5مليون د�.أ.
 ومن ثم �سوريا بقيمة  3.2مليون د�.أ. -وتليها العراق بقيمة  2.8مليون د�.أ.

بلغ جمموع قيمة الواردات من الآالت واملعدات
ال�صناعية خالل الأ�شهر الت�سعة الأوىل من العام
 2016نحو  183.1مليون د�.أ مقابل 189.3
مليون د�.أ خالل الفرتة عينها من العام  2015و
 212.4مليون د�.أ خالل الفرتة عينها من العام
 2014اي بانخفا�ض ون�سبته  % 3.3مقارنة مع
العام  2015وانخفا�ض ون�سبته  % 13.8مقارنة
مع العام . 2014

سيدم

شركة الشامي للصناعة والتجارة

مياه تنورين
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

�ألبان و�أجبان �شامات

�شامات � -شارع احلارة  -تقاطع كني�سة مار تقال
هاتف961 70 505752 :
139
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

Hot Line 1552

 احلازمية ج�سر البا�شا-  بعبدا- جبل لبنان
90 - 868artwork
: ب.�صinsert
- ٩٦١ )5(
 فاك�س- ٩٦١ )5(1 955777
: هاتف11:02 AM
mag 450575
tanmia :19x7cm.pdf
8/18/16

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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4

ال�صناعات الغذائية � -ألبان و�أجبان

غدير تعنايل  -للألبان والأجبان
�صنع يف لبنـــان

GADEER TAANAYEL

حليب بقر طازج  -طبيعي ومب�سرت
تعنايل  -البقاع الغربي  -هاتف 961 3 833326

�سنـرت جديتـــا

CENTER JDITA
�صنــاع ــة الب ــان واجب ــان
زحلة  -البقاع  -لبنان
هاتف 961 )8( 81511 - ٩٦١ )٨( ٥٤٥٥٠٠ :
فاك�س � - ٩٦١ )٨( 815333 :ص.ب - 354 :زحلة
info@centerjdita.com
www.centerjdita.com
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5

ال�صناعات الغذائية � -ألبان و�أجبان
�شركة ال�شمال للألبان والأجبان

Al Chemal For Dairy & Cheese Co.
�ألبان و�أجبان وكافة م�شتقات احلليب Milk & Cheese & All Dairy Products

مرياطة  -زغرتا  -الطريق العام  -هاتف+961 3 982420- +961 3 286422 :

�شركة �سكاف دايري فارم �ش.م.م
Skaff Dairy Farm s.a.r.l

�صناعة الألبان والأجبان /

البقاع  -زحلة
حو�ش االمراء ارا�ضي
الطريق الداخلي الذي
يربط زحلة برب اليا�س
هاتف961 8 506951 :
فاك�س961 8 505427 :

All Kinds of Dairies

E-mail: info@skaffarm.com
Website : www.skaffarm.com

�أفران قميحة احلديثة

النبطية ،عد�شيت ،ال�شارع العام  -هاتف961 3 672483 - 7 541483 :
e-mail: komeiha@hotmail.com
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 �ألبان و�أجبان- ال�صناعات الغذائية

info@manaradairy.com

 حبوب- جبيل
961 9 946431 - 961 81 314001 :هاتف
144
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
ع يف
�صن ــان
لبنـ

من حليب البقر الطبيعي الطازج املب�سرت،
كامل الد�سم

حراجل  -ك�سروان  -تلفون961 9 322095 :
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

فرع رابع :جبل حم�سن � -سنرت حمزة  -تلفون961 6 382009 :
فرع خام�س :خميم البارد  -املدخل ال�شمايل  -تلفون961 71 116755 :
حمم�صة �سايل E-mail: saly.nuts@gmail.com Facebook:

فرع رئي�سي :عكار احلي�صة  -تلفون 961 6 810060 :خليوي961 3 589285 :
فرع ثاين :جبل البداوي  -جانب م�ؤ�س�سة فالح  -تلفون961 6 394199 :
فرع ثالث� :أول جبل حم�سن  -تلفون961 6 382154 :

Tony's food s.a.r.l
Beirut - Rawda - St Elie Residence
Telefax: 00961 1 683886 - Off.: 00961 9 445059
Cel.: 03 180800
www.tonysfood.com - e-mail: tonysfood@tonysfood.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

أﺟﻮد أﻧﻮاع

اﻟﺤﺒﻮب و اﻟﺒﻬﺎرات
+٩٦١-١٥٥٦٠٥٨

+٩٦١-١٥٥٦٠٥٩

Helbawibros.com.lb

زيت زيتون ،زيتون وجميع انواع املخلالت
�ضهر العني  -الكورة
هاتف - 961 6 416716 - 3 340668 :فاك�س961 6 415759 :

Helbawi bros

Helbawi Bros. s.a.r.l. Lebanon Beirut
Tel: +961-1556058 Fax: +961-1556059

الكورة  -كفرعقا  -لبنان ال�شمالي
هاتف - ٩٦١ )٦( ٩٥٢٨٣٨ :فاك�س٩٦١ )٦( ٩٥٢٨٢٨ :
خليوي � - ٩٦١ )٣( ٣٠٣٨٦٢ :ص.ب  - ١٢ :اميون  -لبنان

E-mail: jean.raad@raadoil.com - www.raadfoods.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

ل.م.مطاحن الدورة �ش

ل.م.ذ م ل�صناعة الزيوت النباتية �ش

Dora Flour Mills SAL

ZM Vegetable Oils Industries SAL

 ك�سب و�أعالف، زيوت نباتية/ دقيق و�سميد القمح والذرة

 ك�سب و�أعالف، زيوت نباتية/ دقيق و�سميد القمح والذرة

Wheat & Corn Flour- Semolinas & Gritz / Vegetable Oils & Meals

Wheat & Corn Flour- Semolinas & Gritz / Vegetable Oils & Meals

٩٦١ )١( ٢٥٢٥٨٠ :  فاك�س- ٩٦١ )١( ٢٥٢٥٧٧ :هاتف-  برج حمود- الدورة
 لبنان-  بريوت١١-٠٦٣٠ : ب.�ص

٩٦١ )١( ٢٥٢٥٨٠ :  فاك�س- ٩٦١ )١( 252580 :هاتف-  ك�سروان- ذوق م�صبح
 لبنان-  بريوت١١-٠٦٣٠ : ب.�ص

info@doramills.com - info@zmvegetableoils.com

info@zmvegetableoils.com

معامل الفلوك�س
ال�صناعية
احمد عطايا

Head Office
,
Sinno Bldg. Ne mat Yafith Street. Hamra Area
Postal Code: 2034-2722
P.O.Box: 11-9076. Beirut-Lebanon
Tel: +(961-1) 755444 - Fax: +(961-1) 744650
E-mail:mmsinno@mmsinno.com

٩٦١ ٣ ٢١٥٨٨٨- ٩٦١ ٥ ٦٠٠٠٠٦ :  هاتف-  احلارة ملك احمد عطايا- الناعمة
 بريوت١٤/٥٤٤٥ : ب. �ص- ٩٦١ ٥ ٦٠٠٣٤٦ : فاك�س
www.yamama-lb.com - info@yamama-lb.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

�صناعة احللويات العربية واملعجنات على انواعها
)(ا�سترياد وت�صدير

 بريوت لبنان-  �شارع ق�سي�س- بئر العبد
961 01/543030 : فاك�س- 961 01/542542-278248 :تلفون

www.sadaka-lb.com - Email: info@sadaka-lb.com

Manufacture Arabic Sweets & Pastries Of All Kinds

Jabal El Shikh Honey

22005
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

Phone
+961 1 261439 - Mobile: +961 3 428890
Address Bourj hammoud near the municipality
Factory Basterma House Company Sad el Bouchrieh
E-mail: youssef.b.saleh@hotmail.com

انتاج زيت الزيتون
و�صناعة ال�صابون
واملنظفات على �أنواعها
لبنان ال�شمايل-  الكورة-  كفر عقا:امل�صنع

961 3 178550 :هاتف
961 6 951290 :تلفاك�س

greijn@olivera-leb.com
www.olivera-leb.com

 الكورة-  �أميون31 :ب.�ص
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

961 5 485547 : هاتف-  املوقف اجلديد- حي ال�سلم
961 3 317956 - 70 944647 - 961 70 317956 :خليوي

info@alkalaasweets.com www.@alkalaasweets.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

الوفاء بيكريي
Biscuit

Mob: +961 3 394105 - Tel: +961 6 540836 / 7
Fax: +961 6 540839
info@karimbiscuits.com / r_t_rabih@yahoo.com
www.karimbiscuits.com

Tayouneh, Old Saida Road Tel: 961 1 383675 - 961 3 152015
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

 الطريق-  كفر�صارون- الكورة

03/651767 - 03/547531 - 06/950767
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

Lune De Miel
(Chocolatier)

Manufacturing Chocolate Machines

Hadath-Baabda - Rue St.Georges
Tel: 05/45 25 00 - 05/45 21 21 - Fax: 05/45 25 00
E-mail|:nassifriz@gmail.com

Beirut - Lebanon
Tel: 961 1 496876 - Mobile: 961 3 526876
www.sinaya.me - itawm@yahoo.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
م�ؤ�س�سة �شربل ع ّواد
بوظة عربية طبيعية

املعمل :درعون حري�صا � -شارع عني اللبنة961 70 301547 :
ً
ً
�صيفا961 3 301547 :
�صيفا - 961 70 184587 :ع�شقوت -
حراجل -
ً
�صيفا �شتاءً961 78 831318 :
غزير اوتو�سرتاد جونيه

حلويات اجلندولني

GONDOLINE SWEETS

حلويات عربية وافرجنية -ترا�س �صيفي مع تعهد جميع انواع طلبات االفراح واملنا�سبات

�صيدا  -حي الو�سطاين :تلفاك�س٩٦١ )٧( ٧٢٥٩٠٦ :
الرميلة961 7 990998 :
بريوت -بئر ح�سن م�ستديرة ريا�ض ال�صلح تلفاك�س٩٦١ )1( ٨٥٨٥٥٦ :
www.algondolinesweets.com - Info@algondolinesweets.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

Super Brasil Co. S.A.L
 حتميص وطحن وتوضيب النب على انواعه- بن
Coffee Roasting & Grinding & Packaging

 لبنان-  بريوت-  املكل�س- من�صورية املنت
٩٦١ )١( ٦٨٥٠٩٠ : فاك�س- ٦٦ : ب. �ص- ٩٦١ )١( ٦٨٠٦٨٠ : هاتف
info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

Patisserie

Gardenia

Dhour El Sarafand
Tel :07/442396 - 70/665663
Whatsapp: 70/663434
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ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيكية
�شركة جي �أن �أي
م.م.للتجارة وال�صناعة �ش
JNE For Commerce
& Trading sarl

Detergents - Antiseptic /  منظفات،مطهرات

 بعبدا قرب وزارة الدفاع-  الفيا�ضية:الإدارة
961 5 950933/4 :هاتف
 �سد البو�شرية-  املدينة ال�صناعية:امل�صنع
961 1 873708 :تلفاك�س
E-mail: jne-5@hotmail.com
Website : www.jnecrown.com

G.P. Clark International Distribution, L.L.C.
is an American Company which holds and
administers exclusive rights to manufacture,
distribute, and sell premium Magnum gypsum
board joint compound, as well as other related
leveling and finishing products in the Middle
East and Northern Africa. Our products are
manufactured to meet or exceed American
standards, and are of the best quality available.
G.P. Clark, S.A.L. operates a manufacturing plant in Lebanon, and has expanded
the operation to include the manufacture
of acrylic paint and quality water sealants.
Our joint compounds are triple filtered to
insure purity. We rigorously inspect, test,
and retain a sample of every production
batch to insure quality and consistency.
Another division of G.P. Clark assists
with bidding government contracts for various gypsum board and paint projects. We
stand behind our quality products, and will
be glad to prepare a quote to price entire
jobs for you.
Currently, G.P. Clark International is planning on expanding and building more plants
across the entire Middle East and North Africa. Opportunities are available to become
a dealer, distributor or joint venture manufacturing partner in these developing markets. If
you are interested, please contact us for more
information or to submit an application.

 ت�صنيع حبيبات املطاط اخلا�صة ملالعب
كرة القدم
 بالط مطاطي للنوادي الريا�ضية
وامل�سابح واملدار�س
 فر�شات مطاطية ملزارع الأبقار واخليول

Joun El-Chouf - Tel/Fax: +961 7 975313
Mobile: +961 3 093396 - 03 977041
Website: www.ola-3r.com - E-mail: info@ola-3r.com

Barraj Cosmetics Company International

�شركة براج للتجميل الدولية

 �شارع الرابية بناية ادري�س ورم�ضان-  عربا-  �صيدا- لبنان اجلنوبي
961 7 723932 :فاك�س- 00961 71 590056 - 7 723932 - 3 226631 :هاتف

shadi@barrajcosmetics.com - www.barrajcosmetics.com - shafic@barrajcosmetics.com
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ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيكية
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ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيكية

م�ؤ�س�سة تونري للتجارة العامة
و�صناعة الدهانات
املعجونة اخلا�صة
باجلب�سن بورد ومنع
تف�سيخ الدهانات
املادة الأف�ضل ملنع
الن�ش بكفالة �أكيدة
وادي الزينة
تلفون 961 70 891116
961 7 971669

®

,

- Interior & Exterior Paints
 دهانات داخلية وخارجية- Decorative paints
 دهانات ديكورات- Water Proof Coatings
 مواد عازلة للن�ش- Color Formulating System
 نظام تركيب الألوانLebanon - Tyr - El Hosh - Telefax: 961 7 347748 - 03394682
E-mail : morexpaints@hotmail.com
Website : www.morexpaints.com - Facebook: morexpaints

M.A.P.A

النبطية  -زبدين
هاتف961 7 769656 :
خليوي 961 3 102606 - 3 613140
961 3 278728

�صناعة تلزيق ال�صخر (�أغما) والدهانات
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ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيكية

ﺷﻌﻼن ﺑﻼﺳﺖ

 بناية �شعالن-  جانب �شركة كومارو-  م�شاريع الرمي- ال�شويفات
961 3 850921 - 78 827204 :هاتف
chaalan.plast@gmail.com

ل.م.�شركة رام رابر �ش

Ram Rubber Co. S.A.L

� ، امليكانيك الصناعي،قولبة الكاوتشوك
صيانة قشط الكاوتشوك

Conveyor Belt Maintenace & Service,
Rubber Coating Rollers, Mechanical
Works & Molding Rubber
 �شكا-  البرتون- لبنان ال�شمايل
 مبلكه- �شارع حي ال�سهل
961 3 585315 - 6 545886/7 :هاتف
961 6 545886 :فاك�س

E-mail : info@ramrubber.com Website : www.ramrubber.com
160
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ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيكية

Factory: Sereen, Bekaa, Lebanon.
Tel: 08-921222.
Show room: Hadath, Beirut, Lebanon.
Tel: 05-470 000.
Email: info@lefico.com . www.lefico.com

Polypropylene (P.P) strap
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ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيكية

�شركة م�صانع الكيماويات ال�صناعية �ش.م.م.

 - 1ت�صنيع املواد االولية ل�صناعة الدهانات املائية والزيتية
ً
عامليا,
 - 2ت�صنيع براميل بال�ستيك �ضمن املعايري واملوا�صفات املعتمدة
 Chemical Industrial Factories Co. S.A.R.Lللمواد الكيماوية والغذائية  50 -ليتر و  125ليتر و 160حد اقصى

جبل لبنان  -املنت  -رومية � -شارع املنطقة ال�صناعية  -بناية فلوطي
هاتف  - ٩٦١ )١( ٨٧٧١٦٠/٣/٢/١/ :فاك�س� ٩٦١ )١( ٨٨٤٩7٦ :ص .بريد ١٦-٥٤٦٨ :بريوت E-mail: ftc@flouty.com - www.solvochem.com -

Mount Lebanon-Kserwan-Zouk Mosbeh-Industrial City
Tel: 961 (9) 219806 - 210193 - (71) 636626
Fax: 961 (9) 219807 - P.o. Box: 70536 Antelias
Email - haykalplast@haykalplast.com
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ال�صناعات الألب�سة والن�سيج

داريا  -ك�سروان  -لبنان  -بناية يدكو
هاتف٩٦١ )٩( ٢٣١٥٤٢ :
فاك�س٩٦١ )٩( ٢٣٣٧٦١ :
E-mail: info@technotexlebanon.com
technotex@asia.com - www.technotexlebanon.com

بريوت  -لبنان
معو�ض - 961 3 045004 :حارة حريك - 961 1 550487 :حمرا961 1 340953 :

نيو كانون تك�ستيل

New Cannon Textille

كومفورت-تك�س
Comfort-Tex

�صناعة وجتارة البيا�ضات املنزلية،
الالجنري واملطرزات على �أنواعها

البقاع  -زحلة  -قاع الرمي ال�شارع العام
بناية جماع�ص
هاتف961 )8( 812260 :
فاك�س961 )8( 812260 :
comfort@terra.net.lb
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.
Mechanical Equipment

مراجل بخارية

 �سنرت بون مار�شيه-  نادي الغولف-  بئر ح�سن- بريوت
961 3 151584 : خليوي- 961 3 415669 : خليوي- 961 1 858194 :تلفاك�س
961 7 224995 :امل�صنع

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghaddarequipment.com

 عبوة يف ال�ساعة80،000 ماكينة تعبئة خطوط مياه لغاية

Design &
Supplier
Filling &
Packaging
Systems For
Water Juice
Powder

164

�أنظمة تعبئة
وتغليف
،مياه،للم�صانع
 حبوب،ع�صائر
، �أكواب،يف عبوات
، (ت�صميم،�أكيا�س
) تركيب،توريد
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

�شركة �سب�سبي لل�صناعة والتجارة

Sabsaby For Industry & Trading Co.
مراجل بخارية وكافة االن�شاءات املعدنية

 دير عمار لبنان-طرابل�س
ال�شمايل
٩٦١ )٦( ٤٦١٤١٦ : هاتف
٩٦١ )٦( ٤٦١٤١٥
: فاك�س
٩٦١ )٦( ٤٦١٤١٧
: خلوي
٩٦١ )3( -٦٦٦٧٣٣
٩٦١ )3( - ٣٦٧٦٧٣ -٧٠٩٧٤٥

Sthermico s.a.r.l
Offices: Dekwaneh Bambook Center GF
Factory: Edde - Jbeil
Tel/fax:00961 1 695074
Web: www.sthermico.com - Email: sales@sthermico.com
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

Salaheddine Al-Halabi Commercial Est.
Kitchen Equipments For Restaurants & Hotels

م�ؤ�س�سة �صالح الدين احللبي التجارية
جتهيزات مطابخ ومطاعم وفنادق

Hamra - Comodor Street - Near Comodor Landry - Tel: 961 1 354551 - Fax: 961 1 752179
Mobile: 961 3 329990 - P.O.Box: 113-5385 - E-mail: salahhalabi1@hotmail.com
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

Mobile: Leb: 00961 3 219575
UAE: 00971 56 397 2194
Tel: 00961 7720 166 - Fax: 00961 7754 866
kamel@kampower.com
Address: South Lebanon, Saida, Sainee Street
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

MF

م.م.�شركة مغني �إخوان �ش

 يميناً بإتجاه بيروت-  األوتوستراد-  ضبية:صالة العرض
961 4 407417 - 961 3 223376 :هاتف
961 1 683184/5 - 3 613956 : هاتف-  نيو روضة-  الدكوانة:المصنع
E-mail: moughanni@moughannilighting.com
Website: www.moughannilighting.com

 ب�سام حممد �صربي ك ّنو-  للتجارة وال�صناعةMSK �شركة

Bassam Mohamad Sabri Kanou For Trading & Industry

 تصنيع اكسسوار كسارات- صناعة كافة أنواع الكسارات وتوابعها
Manufacture of All Type of Crushers & Related Accessories - Manufacturing Accessories Crushers

البقاع
 تعنايل- زحلة
املنطقة ال�صناعية
:هاتف
961 3 080961
961 71 293502
basamkanou@gmail.com - basheer.89@hotmail.com

Bureau Moderne
Des Ascenceurs

 بناية �شارل حداد- ذوق مكايل
961 3 566001 - 3 241697 :هاتف
 لبنان-  جديدة املنت90819 :ب.�ص
hotissen@hotmail.com
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية
�شركة معامل عيتاين
مركز التجمع ال�صناعي اللبناين �ش.م.م

�صناعة الأدوات ال�صحية
النحا�سية والبال�ستيكية
بريوت  -تلة اخلياط  -خلف حديقة التلفزيون  -بناية عيتاين  -ط .ال�سفلي
هاتف٩٦١ )1( 788079 - )1( 788118 :

�شركة معامل فيلوك�س للقازانات Velox

Steam Boilers-Heaters

ت�صنيع قازانات و�سخانات مياه على �أنواعها

جبل لبنان  -بعبدا  -برج الرباجنة �شارع جامع العرب بناية �شهاب
هاتف  ٩٦١ )3( 375123 - ٩٦١ )1( 472042 :فاك�س ٩٦١ )1( 472060 :
veloxco@hotmail.com

INDUSTRIAL & TRADING Est.
Mechanical Equipment

�شركة الي�سا
لل�صناعة والتجارة

GHADDAR

معدات مصابغ وقطع غيار ولوازمها

�صناعة مطاحن ومحام�ص البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

بريوت  -بئر ح�سن
نادي الغولف
�سنرت بون مار�شيه

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghaddarequipment.com

تلفاك�س:
961 1 858194
خليوي:
961 3 415669

العنوان :االوزاعي مدينة نا�صر ال�صناعية  -هاتف وفاك�س +٩٦١)١( ٤٥٥٠٠١ :
خلوي www.elissaco.com- elissaco@live.com +٩٦١)٣(٢٨٨٣٤٤ :
169

العدد 2017 / 24

ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

32

�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

Smart Power Generators co.

Email: Hamdan@spglb.com - Web: www.spglb.com

Address: Hadath – Kafa'at road
Tel: 00961 5 470416 - M: 00961 3 096997

�صناعة االت تعبئة وتغليف

 زحلة- البقاع
 ال�شارع العام- تعنايل
قرب معمل الزجاج
بناية �أديب معتاد
961 )3( 645094 - 980267 :هاتف

mohdـjoumaa@hotmail.com
170
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية
PSS Provides:
1- Diaphragm Pumps
2- Piston Pumps
3- Controller
4- Types Of Accessories
5- Pneumatic Cylinders
Bourj Hammoud - Seaside Road - Philka Bldg. - Beirut – Lebanon
T: +961 1 250022 - F: +961 1 249647
E: info@philka.com - W: www.pss-philkagroup.com

.ل.م.�شركة �آماكو غروب الم�ساهمة �ش
AMACO GROUP S.A.L.
�صناعة �آالت لتحويل الورق ال�صحي
على مختلف �أنواعه

Manufacturing All Kinds of Tissue Paper
Converting Machine

 نزيه البزري ـ بناية حمود. �صيدا ـ �شارع الريا�ض ال�صلح ـ مقابل فيال د:املركز الرئي�سي
 �صيدا٣٧١ : �ص ب- 009٦١)٧(722253 - 009٦١)٧(٧30253 :تلفاك�س
www.amacosal.com info@amacosal.com

�شركة اجلزيرة تك

Al-Jazeera Tech
،ماكينات الكعك وصبابة القطايف وخط انتاج اخلبز والتنور
فول أوتوماتيك وغيرهم

 كفر�شيما- ال�شويفات
961 70 872694 - 3 872694 :هاتف
961 76 090158 :وات�س �أب
961 5 437694 :فاك�س
E-mail: info@aljazeeratech.com
Website: www.aljazeeratech.com

ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

2017 / 24 العدد

171

34

�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

Alfa Center,
Ghazieh Zahrani Str.
Ghazieh - Lebanon
Tel: 961 7 224330
Fax: 961 7 224331
info@breaker-lb.com
www.breaker-lb.com

LICORNE KISSONERGIS S.A.R.L

Solid Fuel Steam Boiler, Wood, coal, Paper, &
Dried Olives & Burners Oil, Gas, Fuel, Disel With
Electrical Board For Burners
Beirut – Achrafieh
El-Ghaby Str.
Kissonergis Bldg.
Tel: 961 1 326760
961 1 324880
Fax: 961 (1) 200413
P.O. Box: 166244

E-mail: kionergi@inco.com.lb

م�ؤ�س�سة حممد طرابل�سي

MOHAMAD TRABOULSI EST.

Lebanon - Nabatieh - Deir El Zehrani
Telfax: 00961 7 530 986 - Mobile: 00961 3 829906
P.O. Box: 115 Nabatieh - 17002010
www.traboulsi-est.com - E-mail:traboulsi_est@hotmail.com
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

Processing plant

Steel structure

Cold rooms

Chillers and cooling units

جبل لبنان  -بعبدا  -احلازمية  -الطريق الدويل  -مفرق م�ست�شفى قلب ي�سوع  -بناية بندر
هاتف - 961 9 231498 - 961 3 278050 - 961 5 950866 /7 :فاك�س� - 961 5 952866 :ص.ب 166 :احلازمية
website: www.mecanixsal.com

-

E-mail: mecanix@mecanixsal.com

A.D.S For Trade & General Industry

�أي.دي�.أ�س � -شركة للتجارة وال�صناعة العامة

فرع ثالث :الإمارات العربية املتحدة – ال�شارقة  -املدينة ال�صناعية الثالثة
خلف دوار كاتربلر -م�ؤ�س�سة علي ال�صو�ص لتجارة املعدات
هاتف - 00971509691950 - 009765422085 :فاك�س0097165433828 :
info@adsgenerators.com - www.adsgenerators.com

فرع �أول :لبنان -الزهراين -طريق عام �صيدا� -صور
هاتف - 961 7 222227/29 - 3 268330:فاك�س961 7 220046 :
فرع ثاين :الكويت -الر�أي – خلف �إلكرتونيات الغامن  -مقابل االفينوز
هاتف - 0096599135939 - 009654710698 :فاك�س009654710657 :
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية
Refrigerated Industry / �صناعة برادات

�شركة فريغو اال�سكا التجارية وال�صناعية

Frigo Alaska Co. For Industry & Trade

 بناية غرابيت اوهانيان-  �شارع االخطل ال�صغري-  الدورة- املنت
٩٦١ )1( 267614 :  فاك�س- ٩٦١ )1( 261609 - ٩٦١ )3( 303282 - 292: هاتف
E-mail: frigoalaska@hotmail.com

website: www.satacogroup.com
email: info@satacogroup.com
Telephone: 01 873 510
Mobile : 03 919 992

مكي ل�صناعة وجتارة
معدات الأفران

We specialize in rewinding all types of Electric motors, Generators,
Transformers, A/C Compressors, D/C traction motors, Armatures and
Field coils. Our services range from 1kW electric A/C, D/C motors to
1000kW 3 phase induction motors.
We house a 5 ton horizontal balancing machine to address vibrations
on rotors, impellers, blowers and propellers.

Tel:00961 7 766393 - Mobile: 00961 3 335149
Fax: 00961 7 766392 - Mobile: 00961 70 715658

makki@gmail.com - info@makki-co.com - www.makki-co.com
Makki Bakery Equipments
Makki Bakery Equipments
Lebanon - Toul
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

م�ؤ�س�سة الإ�سكندر � -أبناء حممد مظلوم

مكاب�س بالط ،وجاليات بالط ،مكاب�س �أحجار باطون ،ك�سارات خالطات لعلف الدجاج
واحليوانات وعموم الأ�شغال امليكانيكية ،جواري�ش بح�ص وبرغل ،مطاحن ك�شك وحبوب

طريق عام رياق  -ج�سر الليطاين  -قرب اللبول  -هاتف ٩٦١ 3 512711 - )71( 858152 :

م�ؤ�س�سة�إبراهيم خليل القا�صوف  -املعتمد احليالين
خطوط إنتاج غذائية

البقاع  -زحلة  -املدينة ال�صناعية  -مبنى ال�شركة
هاتف961 71 672769 - 78 901499 :
E-mail: info@hilanico.com
Website : www.hilanico.com

بدعم من وزارة الطاقة
قسط ع اجهزة
طاقة شمسية لتوليد الكهرباء
 
و الطاقة شمسية
لتسخ المياه

باور �سوليو�شن

او مبيعاً   لبنان

مجموعة توليد كهربائية ،أبراج إنارة،
كوامت صوت ،لوحات حتكم

تقسيط
 10سنوات
بدون فائدة
تقسيط
 5سنوات
بدون فائدة

لبنان اجلنوبي � -صيدا  -ج�سر �سينق  -خلف م�ست�شفى الراعي  -مبنى ال�شركة
هاتف - 961 7 721681:فاك�س961 7 721681 :
mohamad-_-aziz@hotmail.com - www.powersolution-lb.com

Beirut Dora: 01/ 255 755 www.kyprossolar.com
03/ 888 588 email: info@kyprossolar.com
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ال�صناعات المعدنية

 بيوت جاهزة مكاتب جاهزة هنغارات-

Saida - Alhesby Street - Tel: 70/169515 - 70/288792
firas.madi@hotmail.com - FB: B&F Project in Lebanon
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�صناعة المفرو�شات

ﻓﺮﺷﺎﺕ ﻃﺒ ّﻴﺔ ،ﺇﺳﻔﻨﺞ ﻭ ﺭﻓﺎﺹ

ﺍﻟﺤﺪﺙ.ﺣﺎﺭﺓ ﺣﺮﻳﻚ.ﺻﻮﺭ.ﺍﻟﻤﺰﺭﻋﺔ.ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ

ﻫﺎﺗﻒ 05 - 470 000:

Oueiss

�شاهني ب�شارة بطي�ش

Furniture & Decore

مكبس قشرة
 تفصيل وتقشيط الميكا MDFخشب مسيف
 راوتر CNCتنفيذ جميع أنواع الديكورواملفروشات واملطابخ

للمفرو�شات واملنجورات
اخل�شبية و�أعمال احلفر
والتنجيد والدهان والديكور

Safra
Mobile: 70/077670 - 03/828240
Tel: 09/856440
E-mail: oueissdecor@gmail.com

فاريا حي بني النهور
هاتف961 3 692896 :
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�صناعة المفرو�شات
Customize your space
Since 1991

Main Road, Dbayeh, Beirut
Tel: 961 4 545456
Ghazir Kfarhbab, Yellow Zones
BUILDMART
Tel: 70 503305
info@BuildMart.me
facebook@elementslebanon
www.elementslb.com

Starting 1500$

Custom Made Kitchens

Ghazir Kfarhbab, Yellow Zones
BuildMart
Tel: 70 503305
info@BuildMart.me
facebook@elementslebanon
www.elementslb.com
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�صناعة الورق والكرتون والطباعة

Accaoui street Achkar building
Tel +961.1.561510/2/3 +961.1.565999
Mob. +961.3.274005 Fax +961.1.561510
P.O.Box 11-2560 Beirut Lebanon
www.anispress.com

بوليفليك�س
Poliflex

صناعة أكياس
نايلون وطباعتها

Manufacturing
& Printing on
Nylon Bags

 بناية الأنوار-  �شارع م�ست�شفى حممد خالد-  الب�سطا التحتا- بريوت
961 1 254770 : فاك�س- 961 1 655037 - 961 3 930192 :هاتف
E-mail: assem.eido72@hotmail.com
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�صناعة الورق والكرتون والطباعة

Pro Commerce s.a.r.l
Spot U.V

م.م.برو كومر�س �ش

،تلبي�س املطبوعات بال�سلوفان

،الب�سطة الفوقا
،�شارع �صالح بن يحيى
1 ط،بناية املالك
:تلفاك�س
961 1 644097
961 1 644216
:خليوي
961 3 880916
961 3 938734
rajaajalloul@hotmail.com - mohamedjalloul@hotmail.com
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�صناعة الورق والكرتون والطباعة
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�صناعة الورق والكرتون والطباعة

�شويري مولتي باكيجينغ �ش.م.م

CHOUEIRY Multi Packaging S.A.R.L

�صناعة تلزيق الورق وال�شفاف و�شريط تربيط ا�ستيراد الآت ومواد التغليف والتو�ضيب والتعبئة

Stretch Film & Adhesive Tape

املكتب :املن�صورية � -شارع �سامي ال�صلح  -هاتف ٩٦١ )٤( ٤٠١٠٧٧ - ٩٦١ )٤( ٤٠١٧٧٧ :
فاك�س - ٩٦١ )٤( ٥٣٢٣٩٩ :خليوي � ٩٦١ )٣( ٨٠٨٠٧٧ - )٣( ٢٨٦٢٥٢:ص.ب - ٠١٦٢ :.من�صورية املنت
املعمل :بعبدات املنطقة ال�صناعية  -هاتف961 )4( 825245 :
info@choueirymultipak.com - www. choueirymultipak.com

Atwi Wedding Cards

بطاقات عطوي للأفراح
بكل

هوريبا باكينغ �أند ترايدينغ

فخر

�صن
ع يف

Horepa Packing & Trading
تعبئة وتغليف
وبالستيك
طباعة مستلزمات
للفنادق واملطاعم

ل

بنان

google: Atwi wedding cards

Fresh up with
minted toothpick

ك�سروان  -ذوق م�صبح � -شارع امل�صارف
هاتف 961 9 214050 - 3 382961 :فاك�س� - 961 9 219414 :ص.ب 2848 :جونيه

ال�شياح � -شارع عبد الكرمي اخلليل

هاتف961 03 /900073 - 78 /900073 :

E-mail: horepa@horepa.com - website: www.horepa.com

google: Atwi wedding cards
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�صناعة الورق والكرتون والطباعة
Prince Orient Establishment

All Types Of Military Clothing & Equipments

برنـــ�س �أورينـــت

�صناعة الألب�سة الع�سكرية والك�شفية

معتــــــوق

Saky Hadath, Jamous Str., Near Karout Stores Closer / Tel: 01 542485 - 01 279480 - 03 756284
2Nd Branch Jamous Tel: 01 547501 - 01/71 755300 / Saida Old Str. Tel: 01 279470
Badaro, Economics Est. Tel: 01 399440 / Army Cooperative: Sour - Saida, Zougheib Barrack / Tyr Al-Kebah
www.princeorientmaatouk.com - E-mail: prince_orient_maatouk@hotmail.com

Alaf

Aline Adaime Fenianos

رسومات فنية
كتابة وبيع أيقونات

Sarba: 961 9 930920
Mobile:961 3 358492

�صنــــــــع يف لبنان
الطريق الأ�رسع
للت�سويق ال�صناعي
184
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ال�صناعات المنجمية غير المعدنية

�شركة نتكو للأدوات ال�صحية �ش.م.م

خالطات � -سرياميك �أطقم حمامات

حارة حريك  -ال�صفري � -شارع مكرزل  -هاتفE-mail: Deziree2005@hotmail.com - 961 3 570931 :

.شركة أدكو للتجارة ش.م.م
EDCO For Trading Co.

�صور  -العبا�سية  -تلفاك�س٩٦١ )٧( 381372 - )07( 380269 :
خليوي٩٦١ )٣( ٧٦٢٦٣٣ - )٣( ٥١٦٠٥٨ :

تلفون03/608604 - 03/224409 :

E-mail: edcocompany@hotmail.com

ماغرامار للرخام والغرانيت �ش.م.م

MAGRAMAR MARBLE AND STONE
�صناعة وجتارة :جميع انواع الرخام والغرانيت وال�صخر الوطني واالجنبي
جل الديب � -شارع جرج�س نعوم
بناية جوزف الق�ش  -ط.١ .
�صالة العر�ض وامل�صنع :ال�شويفات مقابل معمل غندور
تلفاك�س ٩٦١ )٥( ٤٣٣٥٧٨ :
خليوي٩٦١ )٣( ٧٥٣٥٧٨ :
�ص.ب ١١ /٧٣٥٤ :.انطليا�س
E-mail: info@magramar.com
website: www.magramar.com
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ال�صناعات المنجمية غير المعدنية

احلايـــــك
للتجارة العامة

ال�صرفند �أوتو�سرتاد �صيدا �صور
هاتف961 3 860300 - 3 780731 :

روتيكا للدهانات �ش.م.م

Rootica For Paints S.A.R.L
لت�صنيع و تعبئة الدهانات و الطر�ش املختلف
Processing all Kinds Of Paints

جبل لبنان  -املنت  -مزرعة ي�شوع بناية داغر
هاتف - ٩٦١ )4(915878/9 :فاك�س٩٦١ )4( 915872 :
E-mail: info@rooticapaints.com
rooticapaints@gmail.com
Website: www.rooticapaints.com

�صنع يف لبنان

الطريق
الأ�رسع
للت�سويق
ال�صناعي
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á«FÉHô¡c äÉ£ëe - á«FÉHô¡c ä’ƒëe
á«FÉHô¡c äÉMƒd

: العنــوان

π«ÑL 12 : Ü.¢U - ø«aôZ - â«°ûªY- ΩÉ©dG ´QÉ°ûdG - ∂«∏«JÉe ∂∏e
961 (9) 620934/5 : ¢ùcÉa 961 (70) 444326 -----9 - 961 (9) 620920 : ∞JÉg
ADDRESS :

Matelec building - Main road Ghorfine Amchit
Tel: 961 (9) 620920 – 961 (70) 4443269....9 - Fax: 961 (9) 620934/5

E-mail: matelec@matelecgroup.com - www.matelecgroup.com

Artwork:Al Sinaa Iktissad

Artwork Size:20.5cm x 27cm





ر�سالة الإمارات

اإلمارات العربية ..قفزة اقتصادية في 2017

تتزايد التوقعات الإيجابية بتحقيق
الإم����ارات قفزة اقت�صادية كبرية يف
 ،2017على خلفية انتعا�ش �أ�سعار
جم���ددا ،ف�ض ًال عن امل�رشوعات
النفط
ً
اال�ستثمارية ال�ضخمة املزمع تنفيذها
يف البالد.
وي�أتي ذلك بعد �أن ركزت الإمارات على
بعيدا من النفط ،لدخول
تنويع اقت�صادها ً
الأ�سواق وال�صناعات اجلديدة التي ميكن
�أن حتقق التنمية امل�ستدامة من خالل
زي��ادة النمو االقت�صادي وخلق فر�ص
العمل اجلديدة يف االقت�صاد.
وت��وق��ع ���ص��ن��دوق النقد ال���دويل  -يف
يوليو (مت��وز) املا�ضي  -ارتفاع النمو
االقت�صادي يف الإم���ارات ب�أكرث من 4
يف املائة على امل��دى املتو�سط ،وذلك
بف�ضل انتعا�ش �أ���س��ع��ار النفط ومنو
القطاع غري النفطي يف الإم��ارات ،و�سط
ارتفاع يف ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص
يف ظ��ل التح�ضري مل��ع��ر���ض «�إك�سبو
 »2020وجمموعة من العوامل الأخرى.
و�أكد ال�صندوق �أن انتعا�ش �أ�سعار النفط
وتزايد �أن�شطة القطاعني اخلا�ص والعام
�سي�ؤديان �إىل زيادة منو الناجت املحلي
�سنويا من
الإجمايل بني  4و 5يف املائة
ً
� 2017إىل  ،2020مقارنة مع منو بنحو
 3.1يف املائة يف عام .2016
ويف الإط��ار نف�سه ،ي�ؤكد �صندوق النقد
ال���دويل متانة االق��ت�����ص��اد الإم��ارات��ي
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ومرونته يف مواجهة االنخفا�ض يف
�أ�سعار النفط واملتغريات االقت�صادية
العاملية وقدرتها على �ضبط الأو�ضاع
املالية .وك�شفت وزارة املال الإماراتية
�أن مالحظات �صندوق النقد ال��دويل
جاءت يف تقرير �أعده عن الأداء املايل
واالق��ت�����ص��ادي للدولة للعام اجل��اري،
بعد زي��ارة لبعثة من ال�صندوق  -يف
يونيو (حزيران) املا�ضي  -للإمارات،
للتعرف �إىل �إجنازات الوزارة على �صعيد
ال�سيا�سات املالية ،واعتماد منهجية
اقت�صادية �سليمة لتعزيز النمو امل�ستدام
يف الدولة.
و ُت�����ش�ير ال��ت��وق��ع��ات �إىل من��و اقت�صاد
الإم��ارات خالل عام  2016بن�سبة 2.3
يف املائة ،وانخفا�ض الت�ضخم بن�سبة
 3.3يف املائة ،مع ا�ستقرار قيمة العملة
املحلية ،نتيجة للقرارات وال�سيا�سات
وال��ت��ع��دي�لات امل��ال��ي��ة ال��ت��ي اعتمدتها
اجلهات احلكومية يف الدولة ،يف �سبيل
خف�ض اعتماد االقت�صاد املحلي على
العائدات النفطية ،وتقلي�ص حتويل ر�أ�س
املال �إىل الكيانات املرتبطة باحلكومة
ورفع ر�سوم املاء والكهرباء.
و�أ���ش��ار التقرير �إىل منو الناجت املحلي
الإج��م��ايل غري النفطي بن�سبة  3.7يف
املائة خالل عام  ،2015يف وقت �شهد
االقت�صاد الإم��ارات��ي فيه من ً��وا معتد ًال
خالل عام  ،2016و�سط انخفا�ض لأ�سعار
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النفط .و�ست�ساهم اال�ستثمارات اخلا�صة
مبعر�ض «�إك�سبو  »2020م��ن تو�سيع
للمطارات وال�سكك احلديد وو�سائل النقل
الربية والبحرية وامل��راف��ق ال�سياحية
والعقارات ،يف تعزيز النمو االقت�صادي
لعام .2017
و�أظهر ا�ستطالع جديد للر�أي ،حت�سن ثقة
امل�ستهلكني يف دولة الإم��ارات العربية
امل��ت��ح��دة يف ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن العام
 ،2016عك�س االنخفا�ض يف الأ�شهر
الثالثة ال�سابقة .وقالت ال�رشكة العاملية
للمعلومات «نيل�سن» �إن ثقة امل�ستهلكني
يف الدولة ارتفعت  5نقاط �إىل  .109بعد
�أن انخف�ضت �أربع نقاط يف الربع ال�سابق،
وتفوق ثقة امل�ستهلك يف الإمارات املعدل
العاملي البالغ .98
وق��ال �أر�سالن �أ��شرف ،الع�ضو املنتدب
ل����شرك��ة «نيل�سن الإم�����ارات العربية
املتحدة»� ،إن ثقة امل�ستهلك بالن�سبة
لفر�ص العمل تقدمت ت�سع نقاط مئوية،
يف حني ك�سب ثقة التمويل ال�شخ�صي �ست
نقاط مئوية.
كذلك ارتفعت املعنويات االقت�صادية يف
الإمارات قليال يف يوليو (متوز) املا�ضي.
ويبدو �أن ظروف العمل يف الإمارات قد
حت�سنت ،مع منو القطاع اخلا�ص غري
النفطي الذي ت�سارع �إىل �أعلى م�ستوى
جزئيا بزيادة
مدعوما
يف ع�رشة �أ�شهر
ً
ً
طفيفة يف �أن�شطة التوظيف يف بع�ض
ال�صناعات.
ووف ًقا لأحدث م�سح ملديري امل�شرتيات
من قبل م�رصف الإمارات دبي الوطني،
�ساعدت التو�سعات احل��ادة يف الإنتاج
والطلبات اجل��دي��دة خ�لال �شهر يوليو
(مت���وز) ،القطاع اخل��ا���ص غ�ير النفطي
على اكت�ساب مزيد من الزخم� ،إىل جانب
زي���ادات �أ��س�رع يف الن�شاط ال�شرّ ائي
وال��ت��وظ��ي��ف .وارت��ف��ع م���ؤ��شر م��دي��ري
امل�شرتيات ( )PMIيف الإم���ارات ،وهو
مقيا�س لن�شاط الأع��م��ال يف القطاع
اخلا�ص غري النفطي� ،إىل  55.3يف يوليو
(مت��وز) من  53.4يف يونيو (حزيران)،
لكن ما زال امل�ؤ�رش ،الذي يعترب واحدا
من �أقدم م�ؤ�رشات �أداء االقت�صاد� ،أقل مما

كان عليه يف العام املا�ضي ،حيث بلغ
.55.8
وك��ان��ت زي���ادة الإن��ت��اج �أح���د العوامل
الرئي�سية التي �أ�سهمت يف منو القطاع
اخلا�ص غري املنتج للنفط .كما كان معدل
التو�سع هو الأقوى يف ما يقرب من عام،
مدعوما بزيادة ح��ادة يف
وال��ذي ج��اء
ً
الأعمال اجلديدة .وعززت ا�سرتاتيجيات
الت�سويق الناجحة من معدالت الطلب،
و�أ�شارت البيانات �إىل �أن منو �إجمايل
الأعمال اجلديدة قد ارتكز ب�شكل كبري
على ال�سوق املحلية.
وقال البنك� ،إن وترية التوظيف ت�سارعت
�إىل �أعلى م�ستوى يف 14
�شهرا خالل
ً
يوليو .وتزامنت نتائج البنك مع بيانات
التوظيف الأخرية ال�صادرة عن حمللني
�آخ��ري��ن ،ال��ت��ي �أظ��ه��رت ارت��ف��اع معدل
التوظيف يف الإم���ارات بن�سبة  10يف
املائة يف يونيو املا�ضي ،مقارنة مع
العام ال�سابق .وقال جان بول بيجات،
كبري االقت�صاديني يف بنك الإم���ارات
دبي الوطني� ،إن حجم القوى العاملة
يف الإم���ارات ارتفع يف يوليو مقارنة
مع ال�شهر ال�سابق ،حيث ارتفع م�ؤ�رش
التوظيف من  50.5يف يونيو �إىل  52.9يف
يوليو ،لي�سجل يف املتو�سط  51.5خالل
الأ�شهر الـ 12املا�ضية .وال تزال ال�رشكات
يف قطاع الرعاية ال�صحية تطلب عددا
�أكرب من املوظفني اجلدد.
وي��ث��ن��ي ���ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل على
ُ
موا�صلة الإمارات خططها لتوليد العوائد
من �أوجه امل�لاذات اال�ستثمارية الآمنة
وتنمية االحتياطات املالية الكبرية التي
�ساعدت يف امت�صا�ص التداعيات ال�سلبية
النخفا�ض �أ�سعار النفط ،والنمو العاملي
بطيئا ،والتقلب الكبري يف اقت�صادات
الأ�سواق النا�شئة .و�أف��اد تقرير ل�رشكة
«ميد» ب���أن قيمة امل�رشوعات الكربى
قيد التنفيذ يف منت�صف عام  2016يف
الإمارات بلغت  155مليار دوالر �أمريكي
( 570.4مليار دره��م) ،الف ًتا �إىل �أنه مت
منح عقود مل�رشوعات تبلغ قيمتها نحو
 22.6مليار دوالر ( 83.1مليار درهم)
يف الن�صف الأول من عام  .2016وتوقع
التقرير �أن يتم تنفيذ م�رشوعات بقيمة 37
تقريبا يف
مليار دوالر ( 136مليار درهم)
ً
عام .2016

مركز وريزدنس البستان
يطلق «برنامج والء العمالء»

�أعلن «مركز وريزدن�س الب�ستان» الذي يقع يف قلب مدينة دبي م�ؤخراً �إطالقة
«برنامج والء العمالء» الذي يهدف �إىل منح العمالء الدائمني ممن يقومون باحلجز
امل�ستمر بالفندق بطاقات ع�ضوية واملزيد من املميزات واحل�سومات ما ي�ساهم يف
منحهم قيمة م�ضافة متيزهم وذلك ب�سبب والئهم و�إختيارهم الدائم للفندق.
هذا و�سوف يوفر الربنامج الذي مت �إطالقه منح العمالء احلا�صلني على الع�ضوية
مزايا اكرب من حيث الإ�ستمتاع باملرافق املتاحة يف الفندق ،احل�صول على �أف�ضل
الغرف ،الأولوية يف احلجوزات ،واملزيد من الفوائد الأخرى املختلفة .كما �أن الذين
يقومون باحلجز امل�ستمر يف الفندق يح�صلون على نقاط من «مركز وريزدن�س
الب�ستان» ميكنهم ا�ستبدالها للح�صول على املزيد من الإمتيازات اخلا�صة مثل
الإنتقال �إىل غرفة �أف�ضل �أو احل�صول على ق�سائم �رشاء ميكنهم ا�ستخدامها يف
�أي من مرافق امل�أكوالت وامل�رشوبات يف « فندق ومركز وريزدن�س الب�ستان»
واال�ستمتاع بتناول الأطباق التي يحبونها.

الحايك

واعترب الرئي�س التنفيذي للعمليات يف «مركز وريزدن�س الب�ستان» مو�سى احلايك
«�أن �إطالق برنامج الوالء هو طريقة �أخرى لتقدمي خدمة ممتازة للعمالء الأوفياء
الذين يرغبون باحل�صول على مزيد من الراحة والرفاهية لدينا من خالل
اختيارهم الدائم «ملركز وريزدن�س الب�ستان» .نحن نريد احلفاظ على هذه العالقة
مع عمالئنا وتطويرها على مدى �سنني طويلة ما يجعلهم م�ساهمني �أ�سا�سيني يف
منو قطاع ال�ضيافة .هذا الربنامج هو طريقتنا املميزة يف منح ال�ضيوف الكرام من
عمالئنا الأوفياء مزايا �أف�ضل من خالل النقاط التي يح�صلون عليها لي�ستمتعوا
معنا بتجربة �إقامة ممتعة وخمتلفة حق ًا «.

البرنامج

ويقدم «برنامج والء العمالء» يف «مركز وريزدن�س الب�ستان» �أربعة انواع من
بطاقات الع�ضوية وهي الربونز ،الف�ضة ،الذهب والبالتني ولكل بطاقة فوائد
ومزايا وح�سومات خمتلفة .كما ميكن جلميع �أع�ضاء «برنامج والء العمالء»
الإ�ستفادة من اختيار الغرفة التي يرغبون الإقامة فيها يف وقت مبكر �إ�ضافة �إىل
�إمكانية الإقامة ٍ
لوقت �أطول� .إن �أ�صحاب الع�ضوية بالبطاقة الذهبية والبالتينية
لديهم �إمتياز ب�أولوية الرتقية يف الغرف والإنتقال �إىل غرف �أف�ضل� ،إ�ضافة �إىل
الدخول املجاين لل�صالة التنفيذية يف الفندق ،مواقف خا�صة لل�سيارات ،ح�سومات
خا�صة يف املرافق كافة التي تقدم امل�أكوالت وامل�رشوبات.
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ر�سالة �سوريا
تقرير «تأثيرات األزمة في االقتصاد السوري»:

 81مليار دوالر خسائر الناتج المحلي
�أطلق مركز دم�شق للأبحاث
والدرا�سات «مداد» تقريراً
اقت�صادي ًا بعنوان «ت�أثريات
الأزمة يف االقت�صاد ال�سوري»
و�شمل الفرتة الزمنية املمتدة من
 2015-2011من خالل جمموعة
من امل�ؤ�رشات االقت�صادية
البديلة يف ظل غياب �شبه
كامل للأرقام والإح�صاءات
االقت�صادية الر�سمية ،حيث
ي�شتمل التقرير على �ستة حماور
رئي�سية هي الناجت املحلي
الإجمايل ،الت�ضخم� ،سعر �رصف
اللرية ال�سورية ،املوازنة العامة
للدولة والعجز ،التجارة اخلارجية ،القطاع امل�رصيف.
ويف هذا اخل�صو�ص �أو�ضح مدير مركز «مداد» هام�س زريق
�أنه �سيتم العمل بعد فرتة على املتابعة مع اجلهات احلكومية
كافة التي و�صل �إليها التقرير ملعرفة ر�أيها مبا ورد يف التقرير،
والبحث يف �إمكانيات التعاون ،كما �أنه �سيتم �إ�صدار ن�سخة
باللغة الإنكليزية ،لكون املنظمات الدولية تف�ضل التقارير
باللغة الإنكليزية كما �سي�صار �إىل التوا�صل معها ،م�شرياً �إىل �أن
امل�ؤ�رشات املعمول عليها �ضمن التقرير �شملت جممل مكونات
االقت�صاد ال�سوري ومل تكن على �أ�سا�س مناطقي �أو ح�سب
املحافظات.
وبينّ التقرير �أن �إجمايل اخل�سارة يف الناجت املحلي الإجمايل
خالل �سنوات الأزمة ،و�صل �إىل  4061مليارات لرية �سورية �أو ما
يعادل  81مليار دوالر �أمريكي تقريب ًا (بالأ�سعار الثابتة للعام
 ،)2000موزع ًة على القطاعات االقت�صادية املختلفة ،وتعادل
هذه اخل�سارة نحو  % 212من الناجت املحلي الإجمايل للعام
.2015
وذكر التقرير �أن الأزمة التي متر بها البالد �أثرت ب�شكل كبري يف
املوازنة العامة للدولة ،وحدث تراجع كبري يف الإيرادات العامة
للدولة (النفطية وغري النفطية) وتراجع الإنفاق العام .حيث
تراجعت ن�سبة تغطية الإيرادات للنفقات العامة يف املوازنة
العامة للدولة من  % 90خالل الفرتة � 2010-2005إىل % 78
يف العام  2011و % 59يف العام � 2012إىل  % 57باملتو�سط
خالل الأعوام  2013و 2014و .2015وهذا بطبيعة احلال �أدى �إىل
ارتفاع عجز املوازنة العامة للدولة من  195مليار لرية �سورية
عام � 2011إىل  577مليار لرية �سورية عام  ،2012ثم �إىل 783
و 570و 604مليار لرية �سورية يف �أعوام  2013و 2014و2015
على التوايل وهذا ما انعك�س زيادة يف الديون املمنوحة للحكومة
املركزية من م�رصف �سورية املركزي (التمويل بالعجز) عرب
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االقرتا�ض املبا�رش ل�سداد التزامات احلكومة الأ�سا�سية ،وو�صل
حجم الدين العام الداخلي يف عام � 2015إىل نحو  3400مليار
لرية �سورية .هذا الواقع �أ�سهم يف زيادة العر�ض النقدي وظهور
ت�أثريات ت�ضخمية وا�ضحة ،عدا عن ت�شوه املوازنة العامة للدولة.
و�أدت ال�سيا�سات احلكومية ،الرامية �إىل حترير �أ�سعار ال�سلع
الأ�سا�سية ،من قبيل تر�شيد الدعم وعقلنته� ،إىل رفع الدعم جزئي ًا
عن اخلبز وامل�شتقات النفطية والكهرباء حيث زادت �أ�سعار
الوقود بن�سبة  % 56واخلبز  % 40والغاز املنزيل  ،% 45ف�ض ًال
عن االحتكار الذي ظهر من جتار احلرب والفا�سدين ،حيث يتم
بيعها ب�أ�سعار مرتفعة �أكرث من ثمنها احلقيقي ،بحجة حماية
�أموالهم من الت�ضخم احلا�صل يف اللرية.
ومبوجب التقرير ،فرغم �أن �سيا�سة تر�شيد الدعم �أ�سهمت يف
التخفيف من عجز املوازنة من نحو  % 42يف عام � 2014إىل % 28
يف عام  ،2015لكنها من ناحية �أخرى �أ�سهمت يف تعميق الركود
االقت�صادي ،لأنها رفعت من تكلفة �إنتاج ال�سلع واخلدمات ،التي
ال تزال تنتج حملي ًا وزادت من ال�ضغوط الت�ضخمية على الأ�سعار،
ف�أدت �إىل تراجع قيمة العملة املحلية ب�شكل كبري.
وذكر التقرير �أن القطاع امل�رصيف عانى جمموعة من امل�شكالت
والعقبات يف بداية الأزمة ،التي �أثرت �سلب ًا يف �أدائه .فرتاجع
حجم الودائع امل�رصفية بن�سبة ( )% -20يف عام  ،2011وبن�سبة
( )% -6.6يف عام  .2012لكن بداي ًة من عام  ،2013بد�أت
بالتح�سن والنمو التدريجي فقد منت الودائع ( % 18يف عام
 % 16 ،2013يف عام  )2014ولت�صل �إىل ذروتها يف عام 2015
بـ 1690مليار لرية �سورية) .كما نهجت الت�سهيالت االئتمانية
املمنوحة املنحنى البياين نف�سه للودائع ،حيث انخف�ضت يف
بداية الأزمة ،لتعاود االرتفاع منذ عام  2013وا�صل ًة �إىل ذروتها
يف عام  ،2015وبن�سبة منو مقدارها  % 14.8عن عام 2014
وبن�سبة  % 4عن عام .2011
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ر�سالة العراق
توقعات بتحسن االقتصاد عام  2017بعد انتكاسة 2016

العراق :موازنة العام الجديد ستبلغ  100ترليون دينار

توقعت حت�سن و�ضع العراق �أكرث خالل
العام  2017رغم تقرير م�ؤ�س�سة «فيت�ش
دولية» للت�صنيف االئتماين ،بتعديل
ت�صنيف االقت�صاد العراقي من «م�ستقر
�إىل �سلبي» ،ويف حني عزت ذلك �إىل
تراجع �أ�سعار النفط و�سوء الو�ضع
ال�سيا�سي والأمني والتوترات «العرقية
والطائفية».
فـ «امل�ؤ�رشات التي من املتوقع �أن ت�ؤدي
�إىل حت�سن الو�ضع االقت�صادي �أكرث خالل
العام  2017املقبل ،هي ب�سبب �إمكانية
ارتفاع �سعر خام برينت من  35دوالراً
للربميل خالل العام  2016احلايل،
�إىل  45دوالراً ،مع توقع بقاء معدالت
الت�صدير عند ثالثة ماليني و� 300ألف
برميل يومي ًا ،للعامني ،2017 2016-
ف�ض ًال عن انتعا�ش القطاعات غري النفطية
التي �ستتزامن مع حت�سن الو�ضع الأمني
املتوقع».
ومن املعروف �أن االقت�صاد العراقي
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يعتمد على النفط ب�شكل كبري جداً ومن
املعروف اي�ض ًا �أن القطاع النفطي
عد من ال�صناعات كثيفة ر�أ�س املال،
ُي ّ
وبالتايل ف�إن زيادة االعتماد على
النفط ت�ؤدي اىل مزيد من امل�شاكل التي
تواجه االقت�صاد الكلي وتقف امل�شكلة
االجتماعية املتمثلة بالبطالة على ر�أ�س
تلك امل�شاكل بالإ�ضافة اىل الت�ضخم
وعجز ميزان املدفوعات وانخفا�ض
النمو االقت�صادي ،تظهر هذه امل�شاكل
نتيجة ل�سوء توظيف الإيرادات النفطية
مبا يحقق التنويع االقت�صادي املتمثل
بتفعيل القطاعات الإنتاجية كالقطاع
ال�صناعي التحويلي والزراعي وال�سياحي
وغريها ،من �أجل بناء الوعاء ال�رضيبي،
الذي ُيزيد من فاعلية تنويع الإيرادات
العامة.
�إذ �إن �إحدى الو�سائل الالزمة ملعاجلة
امل�شاكل االجتماعية واالقت�صادية،
هي خطة املوازنة العامة ب�شقيها
194

اجلاري واال�ستثماري �إنفاق ًا و�إيراداً،
وبالت�أكيد �إن مدى قدرة املوازنة على
مواجهة تلك امل�شاكل يعود �إىل فل�سفة
الدولة يف التدخل من عدمه ،ف�إذا كانت
الدولة تتبنى مبادئ النظام الر�أ�سمايل
ف�إن الدولة تقت�رص على الوظائف
التقليدية املتمثلة بالدفاع اخلارجي
والأمن الداخلي وحتقيق العدالة ما
بني املواطنني ،وتكون املوازنة �أقل
فاعلية يف معاجلة امل�شاكل االجتماعية
واالقت�صادية ،و�إذا كانت تتبنى مبادئ
النظام اال�شرتاكي فاملوازنة تكون �أكرث
مواجهة لتلك امل�شاكل.
ويف هذا ال�صدد وقع امل�ست�شار املايل
لرئي�س الوزراء مظهر حممد �صالح� ،إقرار
موازنة عام  2017قبل نهاية ال�سنة
املالية ( ،)2016كا�شف ًا �أن املوازنة
�ستبلغ �أكرث من  100ترليون دينار ب�سعر
نفط  35دوالر للربميل ،فيما اعترب �أن
موازنة العام املقبل متثل االنتقال من

احلرب اىل ال�سالم.
وقال �صالح يف حديث لـ ال�سومرية
نيوز تابعته « NENعراق» �إن «موازنة
� 2017ستبلغ �أكرث من  100ترليون دينار
وحتديد �سعر  35دوالر للربميل النفط
�ضمن املوازنة املالية».
و�أ�ضاف �صالح �أن «املوازنة �ستقدم اىل
جمل�س النواب ملناق�شتها و�إقرارها ح�سب
واملحددة يف
التوقيتات الد�ستورية لها
ّ
�شهر �أيلول» ،متوقعا «�إقرارها قبل انتهاء
ال�سنة املالية احلالية».
و�أ�شار �صالح اىل ا�أن «موازنة العام
املقبل  2017ال تختلف عن موازنة العام
احلايل مع وجود فروقات قليلة �إال �أن
ال�شيء اجلديد فيها هو �أنها متثل االنتقال
من اقت�صاد احلرب اىل اقت�صاد ال�سالم».
وبينّ �صالح �أن «موازنة العام املقبل
�ستدخل يف مرحلة �أخرى هي مرحلة
بناء و�إعمار وحتويل الكثري من النفقات
الع�سكرية اىل نفقات بناء وتقدم وبذلك
فهي تنتهي لتخدم مرحلة جديدة يف
حياة العراق».
وكان رئي�س الوزراء حيدر العبادي ،قد
�أعلن ،يف  23اب  ،2016عن حتديد �سعر
 35دوالرا لربميل النفط �ضمن املوازنة
املالية العامة للعام املقبل  ،2017فيما
�أ�شار �إىل �أن حكومته �أعادت النظر يف
بع�ض فقرات املوازنة.

ولكن هل تكفي الإيرادات النفطية
وحدها لتغطية النفقات العامة؟
ال بطبيعة احلال ،لأن امل�شكلة تتمثل يف
ا�ستنزاف الرثوة الوطنية املوجودة يف
باطن الأر�ض التي كان من املفرو�ض
�أن تتحول اىل ثروة وطنية على �سطح
الأر�ض تتمثل بامل�شاريع الإنتاجية �سواء
�أكانت زراعية �أم �صناعية �أم بنى حتتية
�أم غريها ،لتحقيق التنويع االقت�صادي
واالبتعاد عن املخاطر املالزمة لالعتماد
على النفط نتيجة ارتباط حتديد �أ�سعاره
بالأ�سوق النفطية العاملية� ،أي ال بد �أن
نتجه �إىل زراعة النفط يف ظل �سيادة
النفط لتحقيق ما كان يدره النفط من
عمالت �أجنبية بعد انتهاء ع�رص النفط.
ا�ستنزاف الرثوة الوطنية يف العراق
يتم من خارج املالية العامة ك�سوء
ا�ستخراج الرثوة النفطية الذي ي�ؤثر
يف الرثوة الوطنية �أو �سوء االتفاق مع
ال�رشكات املنتجة للنفط او غريها هذا
من ناحية ،ومن ناحية �أخرى يتم من
داخل نطاق املالية العامة ك�سوء توظيف
الإيرادات النفطية بال�شكل الأمثل الذي
ي�ضمن العدالة ما بني الأجيال احلالية
وامل�ستقبلية باعتبارها ثروة وطنية
عامة.
�إن موازنة عام  2017التي تبلغ �أكرث من
 100تريليون دينار مت اعتمادها على

�أ�سا�س  35دوالر للربميل الواحد ،وهو �أقل
بـ  10دوالر من ال�سعر الذي مت اعتماده يف
موازنة  ،2016البالغ  45دوالر للربميل
الواحد ،وبطاقة ت�صديرية تبلغ 3880
�ألف برميل يومي ًا وهي اكرث من الطاقة
الت�صديرية لعام  2016البالغة 3600
�ألف برميل يومي ًا ،ومن املتوقع �أن ي�صل
حجم العجز فيها  % 30من حجم املوازنة
�أي �أكرث من  30تريليون دوالر ،وذلك
ب�سبب انخفا�ض �أ�سعار النفط من ناحية
وزيادة النفقات الع�سكرية وخم�ص�صات
النازحني من ناحية �أخرى.
هذا يعني �أن الرثوة النفطية بد�أت تفقد
قيمتها يف املوازنة العراقية ولي�س
انتفاء الفائ�ض الذي كانت حتققه الرثوة
النفطية قبل  2013فح�سب بل �أ�صبحت
املوازنة تعاين من عجز كبري ،ما يلزم
االجتاه �إما نحو زيادة االقرتا�ض �سواء
من الدخل �أو من اخلارج لتغطية هذا
العجز والأ�سو�أ من االقرتا�ض هو �سوء
توظيف املبالغ املقرت�ضة الذي يجعل
االقت�صاد العراقي يعاين من م�شكلة
املديونية .و�أما االجتاه نحو تنويع
االقت�صاد العراقي الذي يتطلب تخفي�ض
ن�سبة الإيرادات النفطية اىل الإيرادات
الأخرى كال�رضائب والر�سوم و�أرباح
القطاع العام والإيرادات الر�أ�سمالية
والإيرادات التحويلية وغريها.

كركوك :مساع لتنشيط معامل القطاع الخاص
يعمل جمل�س حمافظة كركوك على تن�شيط معامل القطاع
اخلا�ص والتعاون مع امل�ستثمرين يف القطاع ال�صناعي ،فيما
ي�سعى اىل �إيجاد منافذ جديدة لتحقيق املزيد من الإيرادات
املالية.
رئي�س اللجنة القانونية يف املجل�س حت�سني كهية� ،أو�ضح
لـ»ال�صباح» �أن املجل�س كلف جلانه ب�إعداد ا�سرتاتيجيات عمل
تركز على تن�شيط القطاعات املتوقفة وفقا ملتطلبات املرحلة،
بغية توفري فر�ص عمل للعاطلني و�إيجاد منافذ لتحقيق املزيد
من الإيرادات املالية للتغلب على الظرف االقت�صادي ال�صعب
وتغطية نفقات اخلدمات والتنظيفات التي يتم ا�ستيفا�ؤها من
املواطنني مع �أجور املولدات.
و�أ�ضاف �أن املجل�س يف�ضل ت�رشيع قرار حملي لتعزيز ال�ضوابط
ب�ش�أن ا�ستيفاء �أجور التنظيفات من العمارات ال�سكنية واملعامل
املخالفة وكذلك ا�ستيفاء �أجور التجاوز على الأرا�ضي الزراعية،
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ف�ضال عن تقدمي مقرتح لفتح �صندوق ملر�ضى ال�رسطان ودعم
امل�ؤ�س�سات املدنية لرعاية املكفوفني والأيتام.
من جهته ،لفت ع�ضو جلنة الطاقة وال�صناعة يف جمل�س
املحافظة جناة ح�سني ح�سن خالل حديثه لـ»ال�صباح» اىل
تقدم �إحدى ال�رشكات بعر�ض ا�ستثماري لبناء م�صفى يف
كركوك بطاقة � 170ألف برميل يوميا وكلفة تبلغ  500مليون
دوالر ت�أخذه من النفط الأ�سود الذي تقوم بحقنه حاليا يف
الآبار مرة �أخرى.
وبينّ �أن �إنتاج امل�صفى ي�شمل البنزين والكاز والنفط الأبي�ض
مع توفري �أربعة �آالف فر�صة عمل للعاطلني من اخلريجني
والفنيني ،الفتا اىل �أن هذا الأمر مرهون مبوافقة وزارة النفط
مع �إجراء درا�سة متكاملة بهذا ال�صدد ،م�ؤكدا �أن املجل�س
ي�شجع دائما اال�ستثمار يف القطاع النفطي بغية زيادة
الواردات املالية
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اقت�صاد عربي

وادي النيل..
مستقبل سد النهضة اإلثيوبي

يعود ملف �أزمة مياه نهر النيل �إىل واجهة الأحداث بني حني
و�آخر ..يختفي �أحيانا ثم ال يلبث �أن يفر�ض نف�سه على �رشيط
الأخبار عرب لقاء لدول حو�ض النيل �أو ت�رصيح على ل�سان �أحد
م�س�ؤويل دول احلو�ض .ولكن الت�رصيح الأحدث جاء على ل�سان
وزير خارجية �إثيوبيا طادرو�س �أدحانوم الذي قال �إن بالده ال
ميكن �أن تلتزم باتفاقيات تق�سيم مياه نهر النيل التي مل تكن
طرفا فيها .الالفت �أن الت�رصيح جاء يف القاهرة بينما يقف وزير
اخلارجية امل�رصي �سامح �شكري �إىل جوار نظريه الإثيوبي!
ت�شري النتائج التي �ستتو�صل �إليها املكاتب اال�ست�شارية حول
�سد النه�ضة الإثيوبي �إىل �أنها �ستكون ورقة رابحة يف يد م�رص
ملواجهة �أي تغول �إثيوبي يف ما يتعلق بقواعد تخزين ،وهذا هو
ما يهم م�رص على امل�ستوى الر�سمي� ،ضمانا حلقها يف املطالبة
بخف�ض حجم التخزين �إذا ما ظهرت ت�أثريات �سلبية لل�سد.
فوفقا للدكتور عالء النهري ممثل م�رص يف جلنة اال�ستخدام
ال�سلمي للف�ضاء بالأمم املتحدة فـ»�إن  2مليون فدان من الأر�ض
يف م�رص مهددة باجلفاف خالل فرتة ملء خزان �سد النه�ضة
الإثيوبي» ،و�أ�ضاف �أن «هناك درا�سة تقوم بها الهيئة القومية
لال�ست�شعار عن بعد بد�أت قبل عامني يف العام  ،2013تفيد
نتائجها �أنه عند تخزين �أثيوبيا للمياه يف �سد النه�ضة ،ف�إن م�رص
�ستفقد خالل �أول عامني  20مليار مرت مكعب من �أ�صل ح�صة
م�رص من مياه النيل التي تبلغ  55مليار مرت مكعب ح�سب �آخر
اتفاقية ،ما �سي�ؤدي �إىل معاناة م�ساحات وا�سعة من الأرا�ضي
امل�رصية من اجلفاف ،و�سرتتفع ن�سبة ملوحة الرتبة الزراعية –
ح�سب الدرا�سة – ما يعني تدهور يف القطاع الزراعي امل�رصي.
وكان موقع املونيتور الأمريكي وفقا لدرا�سة �أعدتها جامعة
«كيوتو» اليابانية يف  20كانون الثاين /يناير قد و�صف �سد
النه�ضة الإثيوبي ب�أحد «ال�سدود امل�سعورة» ،و�أنه ي�ضاعف حجم
الكوارث املحدقة بالدول الثالث ال�سودان و�إثيوبيا وحتديداً م�رص.
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رئي�س وحدة درا�سات ال�سودان وحو�ض النيل يف مركز الأهرام
هاين ر�سالن �أكد �أن م�رص حتى الآن تتم�سك بح�صتها املائية يف
نهر النيل ،وترف�ض �إحلاق ال�رضر بها ،لكنها يف الوقت نف�سه ال
متانع يف التعاون وامل�ساعدة على تنمية الدول الأفريقية ،لكن
مع مراعاة مبد�أ عدم ال�رضر.
و�أ�ضاف �أن الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي �أعاد الأزمة
�إىل م�سار املفاو�ضات ،ويعمل على تقوية العالقات الثنائية مع
�أدي�س �أبابا ملحو اللهجة التي تتحدث بها �إثيوبيا نتيجة التوتر
الذي كان واقعا �أثناء حكم الرئي�س املعزول حممد مر�سي.
�إال �أن مديرة الربنامج الأفريقي يف مركز الأهرام للدرا�سات
ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية ،الدكتورة �أماين الطويل ،ت�شري� ،إىل
�أن موقف م�رص يف ما يتعلق ب�سد النه�ضة الإثيوبي �ضعيف،
نتيجة للمنهج التفاو�ضي الذي اعتمدته القيادة ال�سيا�سية،
حيث �أو�ضحت �أنه منهج طويل الأمد ،وحمدود النتائج يف الوقت
احلايل ،ومعتمد على الأوراق ال�سيا�سية فقط من دون اعتماد
اجلانب القانوين يف التعامل مع الأزمة.
يذكر �أن بيان ًا م�شرتك ًا كان قد �صدر عن الرئي�س امل�رصي
عبدالفتاح ال�سي�سي ورئي�س وزراء �إثيوبيا هيلى ماريام دي�سالني
عقب مباحثاتهما يف ماالبو عا�صمة غينيا اال�ستوائية يف 25
حزيران /يونيو ،على هام�ش �أعمال الدورة العادية الثالثة
والع�رشين لقمة االحتاد الأفريقي.
ت�ضمن البيان ،االتفاق حول اال�ستخدامات املائية للبلدين
باالعتماد على  7بنود �أ�سا�سية هي :االحرتام املتبادل ،و�إقامة
م�شاريع �إقليمية لتنمية املوارد املالية ،واحرتام مبادئ القانون
الدويل ،وا�ستئناف عمل اللجنة الفنية الثالثية حول �سد النه�ضة،
والتزام �إثيوبي بتجنب �أي �رضر حمتمل من ال�سد على م�رص،
والتزام م�رصي بالأخذ يف االعتبار احتياجات �إثيوبيا التنموية،
والتزام الدولتني بالعمل بح�سن النية وفى �إطار التوافق.
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هل يتحسن نمو اقتصادات الخليج في 2017؟

تو ّقع تقرير اقت�صادي حديث حت�سن
النمو يف اقت�صادات دول جمل�س
التعاون اخلليجي يف عام  ،2017لي�صل
�إىل حدود  ،% 3.4مع ارتفاع �أ�سعار
امل�ستهلكني ب�شكل طفيف نظرا لإجراءات
رفع الدعم احلكومي عن امل�شتقات
النفطية ،وارتفاع �أ�سعار الفائدة لدى
امل�صارف املحلية يف دول املجل�س.
كما رجح التقرير ال�صادر عن املركز
الإح�صائي لدول جمل�س التعاون
اخلليجي ،بح�سب ما نقلته �صحيفة
«االقت�صادية»� ،أن تقود قطاعات البناء
والت�شييد والنقل والتخزين واملوا�صالت
النمو االقت�صادي ملجل�س التعاون
خالل عامي  2016و.2017
و�أ�شار �إىل �أن �أبرز العوامل التي �ست�ؤثر
بتوقعات النمو يف الناجت املحلي
الإجمايل لدول اخلليج ،تتمثل يف
انكما�ش الإنفاق احلكومي ،وتراجع
ا�ستثمار القطاع اخلا�ص ،وارتفاع
تكاليف متويل العجز يف امليزان
احلكومي ،يف حني �أبرز العوامل
املتوقع ت�أثريها يف زيادة معدل
الت�ضخم يف �أ�سعار امل�ستهلكني ،رفع
الدعم عن املنتجات النفطية وارتفاع
�أ�سعار الفائدة يف امل�صارف ،ف�ضال عن
النمو يف الدول امل�صدرة للعمالة لدول

جمل�س التعاون.
و�أ�شار التقرير الذي يركز على �آفاق
النمو االقت�صادي واجتاهات الأ�سعار
يف اقت�صاد جمل�س التعاون لدول اخلليج
خالل الفرتة ما بني  2016و� ،2017إىل
تراجع معدل النمو يف اقت�صاد جمل�س
التعاون يف العام  ،2016مت�أثرا بتقل�ص
الإنفاق احلكومي وتراجع منو ال�سيولة
املحلية.
وي�شكل بقاء �أ�سعار النفط اخلام يف
م�ستوياتها املنخف�ضة ن�سبيا وتنامي
الدين العام ،وزيادة النمو االقت�صادي
يف الدول امل�صدرة للعمالة لدول جمل�س
التعاون ،وتراجع املراكز املالية للعديد
من االقت�صادات الكربى� ،أبرز التطورات
التي �ست�ؤثر يف اقت�صادات جمل�س
التعاون خالل املدى الق�صري واملتو�سط.
وت�شري التوقعات �إىل تراجع معدل النمو
يف اقت�صاد جمل�س التعاون يف العام

تراجع معدل النمو
في  2016متأثرا بتقلص
اإلنفاق الحكومي وتراجع
السيولة المحلية
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 2016مت�أثرا بتقل�ص الإنفاق احلكومي
وتراجع منو ال�سيولة املحلية ،عالوة
على تراجع معدل منو الناجت املحلي
الإجمايل بالأ�سعار الثابتة.
كما توقع التقرير �أن ي�سجل النمو معدل
 % 2.0يف  ،2016وهو معدل �أقل من
متو�سط النمو خالل الفرتة -2015
 ،2011والبالغ  ،% 4.9غري �أنه مع تنفيذ
الدول الأع�ضاء ل�سيا�سات الت�صحيح
املايل يف �إطار �سعيها لتحقيق التوازن
بني املحافظة على معدل النمو
االقت�صادي وا�ستدامة االنفاق العام،
وما يتبع ذلك من حت�سن يف ثقة القطاع
اخلا�ص ،من املتوقع �أن يتح�سن النمو
يف عام  2017لي�صل يف حدود .% 3.4
ووفقا للتقرير ،ف�إنه ب�شكل عام �سيظل
النمو يف اقت�صاد جمل�س التعاون �أقل
عن معدل النمو املتوقع لالقت�صاد
العاملي لعامي  2016و 2017واملقدر
بـ  % 3.2و % 3.5على التوايل ،بح�سب
توقعات �صندوق النقد الدويل.
وتوقع التقرير �أن ي�أخذ القطاع
غري النفطي دور القيادة يف النمو
االقت�صادي يف هذه الفرتة يف ظل
تراجع �أ�سعار النفط ،حيث ت�شري
توقعات املركز الإح�صائي لدول جمل�س
التعاون.
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اقت�صاد عربي
احتياط

عملة

تطلق م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي (البنك امل��رك��زي)،
ال��ث�لاث��اء امل��ق��ب��ل ،ت�صاميم
الإ���ص��دار ال�ساد�س من العملة
الورقية واملعدنية ،وذل��ك يف
حفل يحمل �شعار «ثقة و�أمان
– الإ�صدار ال�ساد�س من العملة
ال�سعودية».

�أع��ل��ن حم��اف��ظ ب��ن��ك اجل��زائ��ر
(البنك املركزي) حممد لوكال،
�أن احتياطيات البالد من النقد
الأج��ن��ب��ي ت��راج��ع��ت �إىل 119
مليار دوالر نهاية �شهر نوفمرب
املا�ضي ،وبذلك يكون قد فقد
 3م��ل��ي��ارات دوالر خ�لال هذا
ال�شهر.

توقيع

دين

وقعت تون�س� ،صفقة القتناء
 20قاطرة حديثة من امل��زود
الأم�يرك��ي «�إل��ك�ترو  -موتيف
 دي����زل» لنقل الفو�سفاتوم�شتقاته بقيمة  75.43مليون
دوالر �أمريكي

أصول

ان��خ��ف�����ض ���ص��ايف الأ����ص���ول
الأجنبية مل����صرف البحرين
املركزي يف �أكتوبر املا�ضي
بن�سبة % 14مقارنة بال�شهر
نف�سه من العام املا�ضي ،وفق
البيانات ال�شهرية الر�سمية
التي ا�ست�أنف امل�رصف ن�رشها
بعد توقف دام � 16شهراً.

اتفاق

وقعت نيجرييا واملغرب اتفاقية
ملد خط �أنابيب للغاز الطبيعي
بني البلدين ،بالإ�ضافة �إىل بلدان
�أفريقية �أخرى ،مع �إمكانية مده
�إىل �أوروب���ا .ومت التو�صل �إىل
هذه االتفاقية خالل زيارة ملك
املغرب حممد ال�ساد�س لنيجرييا
�ضمن جولة �أفريقية.

استثمار

ف�����ازت �� 6ش�رك���ات دول��ي��ة
باملزايدة العاملية التي طرحتها
الهيئة امل�رصية العامة للبرتول
(حكومية)؛ للبحث عن البرتول
والغاز الطبيعى يف  6مناطق
يف خليج ال�سوي�س وال�صحراء
الغربية با�ستثمارات نحو 200
مليون دوالر.
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الجزائر واليابان توقعان عقد ًا
لبناء منشأة غاز

�أ�سند جممع �سوناطراك يف اجل��زائ��ر ،وه��ي جمموعة
اقت�صادية حكومية تعمل يف قطاع املحروقات ،بناء
من�ش�أة غاز جديدة يف منطقة حا�سي الرمل� ،إىل ال�رشكة
اليابانية «جي جي �سي كوربوري�شن» ،بتكلفة ت�صل �إىل
تقريبا مليار
 140مليار دينار جزائري� ،أي ما يعادل
ً
و 286مليون دوالر امريكي.
ووقعت �سوناطراك «ال�رشكة الوطنية للمحروقات» ،عقداً
مع ال�رشكة اليابانية وفق ما �أكدته وكالة الأنباء املحلية،
وت�صل مدة �أ�شغال هذه املن�ش�أة �إىل � 38شهراً ،وتنق�سم
تكلفة بناء هذه املن�ش�أة بني ما �سي�ؤدى بالعملة ال�صعبة،
وحتديدا  595مليون دوالر و 275مليون يورو ،وما �سي�ؤدى
بالعملة املحلية� ،أي تقريبا  35مليار دينار.
وتخ�ص هذه املن�ش�أة ف�صل �ضغط الغاز يف حا�سي الرمل،
�إحدى �أ�شهر املناطق اجلزائرية الغنية بالغاز الطبيعي،
و�رصح املدير العام ل�سوناطراك� ،أمني معزوزي� ،أن هذه
ّ
املن�ش�أة �ستخول تثبيت م�ستوى �إنتاج الغاز يف البالد
بـ 190مليون مرت مكعب يوميا� ،أي �أزيد من  60مليار مرت
مكعب من الغاز �سنويا.
وقال معزوزي �إن هذا املبلغ العام ي�ؤكد «جهود �سوناطراك
اخلا�صة باال�ستثمار و النمو من �أجل رفع قدراتها اخلا�صة
ب�إنتاج املحروقات ،و�أداء مهمتها الأولية املتمثلة يف
متوين ال�سوق الوطنية باملنتوجات الطاقوية» ،الف ًتا �إىل
�أن �سوناطراك تعاملت مع «جي جي �سي» �أكرث من مرة يف
حمطات �سابقة.
وي�أتي توقيع هذا العقد و�سط توقعات ر�سمية جزائرية
بو�صول �صادرات اجلزائر من املحروقات خالل نهاية
� 2016إىل  109ماليني طن من البرتول ،بارتفاع  11يف
املئة عن ن�سبة العام املا�ضي ،كما تفيد التوقعات ذاتها
�أن ت�صدير اجلزائر للغاز الطبيعي �سيزداد بن�سبة  11مليون
طن عن العام املا�ضي� ،إثر ارتفاع ن�سب �إنتاج البرتول
والغاز الطبيعي يف �رشكة �سوناطراك.
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ب��ل��غ �إج���م���ايل ال���دي���ن ال��ع��ام
ال�سعودي  91.3مليار دوالر،
وف��ق ما نقلته وكالة الأنباء
عن مكتب �إدارة الدين العام يف
وزارة املالية .ومن �أ�صل هذه
القيمة الإجمالية ،بلغ ما مت
�إ�صداره من �أدوات دين حملية
ودولية عام  2016فقط نحو 53
مليار دوالر.

بيع

ق���ال م��ك��ت��ب رئ��ي�����س ال����وزراء
ال��ع��راق��ي ح��ي��در ال��ع��ب��ادي �إن
وزارة املالية العراقية �ستبيع
�سندات يف الأ���س��واق الدولية
جلمع ملياري دوالر للم�ساهمة
يف �سد العجز يف موازنة عام
 .2017وم��ن امل��ق��رر �أن تباع
ال�سندات على �رشيحتني قيمة
كل منهما مليار دوالر.

سندات

ق��ال وزي��ر املالية امل�رصي،
ع��م��رو اجل���ارح���ي� ،إن ب�لاده
ت�ستهدف طرح �سندات دولية
بقيمة ت�ت�راوح ب�ين  2و 2.5
مليار دوالر خ�لال الن�صف
الأول من يناير.

موازنة

���ر جمل�س ال���وزراء الأردين،
�أق ّ
م����شروع «امل���وازن���ة العامة»
ل�سنة  ،2017بقيمة نفقات
�إجمالية تبلغ  8.946مليارات
دينار ( 12.600مليار دوالر)،
بارتفاع م��ق��داره  621مليون

( 755مليون دوالر) لالكتتاب
ف��ي��ه��ا ،م��ن خ�ل�ال ال��ب��ور���ص��ة
البحرينية ،بهدف توفري متويل
لتغطية عجز املوازنة العامة
للبالد.

دينار ( 874مليون دوالر) عن
موازنة .2016

تضخم

ارتفع معدل الت�ضخم يف جنوب
ال�سودان على �أ�سا�س �سنوي �أكرث
من  % 150يف �أكتوبر املا�ضي،
وب��ه��ذا يبلغ م��ع��دل الت�ضخم
 % 835يف � 12شهرا ،ب�سبب
ارتفاع �أ�سعار امل��واد الغذائية
وامل�رشوبات غري الكحولية.

مناشدة

نا�شد االحت���اد ال��ع��ام للغرف
التجارية امل�رصية (م�ستقل)،
�أع�����ض��اءه بال�سعي لرت�شيد
ا�سترياد ال�سلع واملخطط لها
ث�لاث��ة �أ���ش��ه��ر ،وامل��واط��ن�ين
برت�شيد اال�ستهالك حتى نهاية
العام اجلاري.

إيداع

�أعلنت البنوك احلكومية الثالثة
يف م����صر� ،أن��ه��ا جمعت
مليار جنيه ( 7.88مليارات
دوالر) ح�صيلة بيع �شهادات
الإي��داع اجلديدة التي طرحتها
عقب تعومي العملة.
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إعالن

�أعلنت ليبيا ،ارتفاع �إنتاجها
من النفط اخلام �إىل � 551ألف
برميل يومياً ،بعد فتح موانئ
ت�صدير رئي�سية كانت مغلقة
منذ �سنوات.

استعداد

ت�ستعد الكويت لإ�صدار �سندات
دول��ي��ة مب��ل��ي��ارات ال����دوالرات
خالل الفرتة املقبلة بهدف �سد
العجز يف املوازنة الناجت من
انخفا�ض �أ�سعار النفط.

إكتتاب

ي���ط���رح م�����ص�رف ال��ب��ح��ري��ن
امل��رك��زي (ال��ب��ن��ك امل��رك��زي)،
�سندات بقيمة  285مليون دينار

خطط

مصر تتفق مع الصين
على تبادل العمالت..

�أكد �أمري قطر ال�شيخ متيم بن
حمد �آل ثاين �أن بالده ما�ضية
يف حتقيق خطط التنمية رغم
انخفا�ض �أ���س��ع��ار الطاقة.
و�أ�ضاف �أن قطر ب�صدد �إ�صدار
ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية
الثانية .2022-2017

�أعلن البنك املركزي امل�رصي ،عن �إبرام اتفاقية مع البنك
املركزي ال�صيني ملبادلة العمالت� ،إذ ي�سعى نظام الرئي�س
عبدالفتاح ال�سي�سي �إىل مواجهة انخفا�ض قيمة اجلنيه،
وهي خطوة �أكد الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان ،قبل
يومني� ،أنه ي�سعى �إىل تطبيقها �أي�ضا مع رو�سيا و�إيران
وال�صني يف ظل انخفا�ض قيمة اللرية.
و�أو���ض��ح البنك املركزي امل�رصي ،يف بيان� ،أن��ه �أب��رم
اتفاقية ملبادلة العمالت بـ 18مليار يوان �صيني (2.6
مليار دوالر) ،مقابل ما يعادله باجلنيه امل�رصي ،ملدة 3
�سنوات ،وميكن متديدها مبوافقة الطرفني.
ور�أى البنك املركزي امل�رصي �أن هذه االتفاقية «حتقق
منفعة لكال البلدين ،كما �أنها ت�ؤكد قوة العالقة املمتدة
بني الدولتني ،وتظهر دع��م ال�صني لربنامج الإ�صالح
االقت�صادي يف م�رص» .و�أ�ضاف �أن «ه��ذا االتفاق يدل
على مدى الدعم الدويل القوى الذي حتظى به م�رص يف
ما يتعلق بربناجمها للإ�صالح االقت�صادي ،كما �أنه ي�أتي
مكملاً ل�سل�سلة من التدابري التي اتخذتها م�رص وتهدف �إىل
�إطالق العنان للإمكانات الهائلة لالقت�صاد امل�رصي».
وكان الرئي�س الرتكي قد �أعلن �أن بالده �ست�سعى للتبادل
التجاري مع رو�سيا و�إيران وال�صني بالعمالت املحلية ،يف
ظل تراجع �سعر اللرية الرتكية الذي و�صل ،الأحد املا�ضي،
�إىل  3.52لريات للدوالر.
و�أ�ضاف�« :سنتخذ خطوات من �أجل �إج��راء جتارتنا مع
رو�سيا بالعملة املحلية� ،أي �أننا يف حال ا�شرتينا �شيئ ًا من
هناك �سنتعامل بعملتهم ،و�إن ا�شرتوا منا �شيئ ًا �سيدفعون
بعملتنا» ،وت��اب��ع�« :سنتخذ خطوات مماثلة مع �إي��ران
وال�صني».
و�شهدت اللرية تراجعا بن�سبة  % 10من قيمتها �أمام
ال���دوالر ،خ�لال �شهر نوفمرب /ت�رشين الثاين املا�ضي.
وهبطت اللرية �أمام الدوالر من � 3.1إىل  ،3.13بعد اعتقال
نواب يف الربملان مع مطلع نوفمرب ،وا�ستمر بعد جتميد
مفاو�ضات ان�ضمام تركيا �إىل االحتاد الأوروبي.
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مجلس

�أ�صدر الرئي�س امل�رصي عبد
الفتاح ال�سي�سي قرارا ب�إن�شاء
جم��ل�����س �أع��ل��ى لال�ستثمار
يتوىل هو رئا�سته ،وتكون
ق����رارات����ه م��ل��زم��ة جلميع
ال���وزارات والهيئات العامة
يف البالد.

أسعار

�أع��ل��ن��ت وزارة النفط وال��غ��از
العمانية ،رفع �أ�سعار الوقود
ُ
املحلية يف �شهر نوفمرب املقبل،
اعتماداً على تغريات الأ�سعار
يف ال�سوق العاملية.

قرض

ق��ال وزي���ر امل��ال��ي��ة ال�رصبي
دو�سان فوجوفيت�ش �إن دولة
الإمارات �ستقر�ض بالده مليار
دوالر مل�ساعدتها يف �إع��ادة
مت��وي��ل بع�ض ال���دي���ون ،ويف
متويل عجز املوازنة.

تعويضات

�أعلنت هيئة النزاهة العامة يف
العراق ،ا�ستالم بغداد �أكرث من
 2.8ماليني دوالر من بريطانيا،
كتعوي�ضات عن �أجهزة ك�شف
متفجرات ا�ستوردها العراق من
الأخرية وتبني �أنها غري �صاحلة
للعمل.
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اقت�صاد دولي

«اتفاق باريس» بين «الترامبية» وخريطة الطريق

قمم المناخ «خدعة» ..أم شعار من أجل المستقبل
عقدت الأمم املتحدة م�ؤمترها حول
املناخ يف مراك�ش املغربية يف �إطار
امل�ؤمتر الأول من نوعه منذ تبني اتفاق
�شامل يف باري�س العام املا�ضي لإبقاء
مقدار ارتفاع درجة حرارة الكوكب �أقل
من درجتني مئويتني .وهدف امل�ؤمتر
�إىل االتفاق على قائمة طويلة من
الإجراءات الكفيلة بنجاح اتفاق املناخ
وحتديد التفا�صيل اخلا�صة بالأهداف
التي و�ضعت يف باري�س ،عندما قدمت
الدول تعهدات فردية خلف�ض االنبعاثات
الغازية ،التي �شملت �ضمان التزام الدول
بتعهداتها خلف�ض االنبعاثات امل�سببة
لظاهرة االحتبا�س احلراري ،وو�ضع
جداول زمنية حمددة و�ضمان توفر املئة
مليار دوالر الالزمة �سنوي ًا مل�ساعدة
الدول على مواجهة تغري املناخ .غري �أن
و�صول دونالد ترامب �إىل البيت الأبي�ض
�سيحدث زلزا ًال خ�صو�ص ًا بعد و�صفه
ق�ضية التغري املناخي بـ»اخلدعة»،
ومتعهداً بان�سحاب بالده من االتفاقية.
هذا القلق �أحدث زخم ًا عاملي ًا لإدخال
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اتفاقية باري�س حيز التنفيذ ،و�أ�صبحت
االتفاقية الآن فعالة وملزمة للدول ،ما
يعني �أن خروج الواليات املتحدة من
االتفاقية لن يكون �أمراً �سه ًال.
حتت �شعار «قمة من �أجل امل�ستقبل»،
انطلقت يف مراك�ش املغربية �أعمال
قمة املناخ العاملية والتي تعرف بـ
« »22COPوذلك يف الفرتة من � 7إىل 18
ت�رشين الثاين /نوفمرب � ،2016شارك فيها
ثالثون رئي�س دولة و�آالف املندوبني عن
منظمات دولية ،وذلك لبحث �سبل احلد
من ارتفاع درجة حرارة الأر�ض ،حيث
تراهن الأمم املتحدة على تو�سيع دائرة
الدول املطبقة التفاق باري�س ملواجهة
التغري املناخي.

سعي أممي ألرضية مشتركة

�سعت الأمم املتحدة من خالل م�ؤمتر
مراك�ش �إىل و�ضع �أر�ضية م�شرتكة من
�أجل تفعيل اتفاقية باري�س والتوافق
على القواعد امل�شرتكة لتطبيقها وكيفية
تتبع م�ستويات االنبعاثات احلرارية،
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و�ضمان متويل ال�سيا�سات املناخية يف
دول اجلنوب ،ومعايري تعوي�ض البلدان
الفقرية واملعر�ضة لظواهر اجلفاف
والفي�ضانات.
وميلك اتفاق باري�س زخم ًا قوي ًا بعد �أن
�أ�صبح �ساري املفعول ر�سمي ًا ،وح�صل
ال�شهر املا�ضي على ت�أييد  55دولة
م�س�ؤولة عن ن�سبة  55%من انبعاثات
ثاين �أوك�سيد الكاربون ،وعلى ر�أ�سها
الواليات املتحدة (باراك �أوباما) وال�صني
والهند .ووقعت  192دولة على «اتفاقية
باري�س» يف العام  ،2015وهي االتفاقية
التي �شكلت �إطاراً عام ًا ل�سيا�سات
وا�سرتاتيجيات التحكم بالتغري املناخي.
يف م�ؤمتر مراك�ش ليحول اتفاقية باري�س،
التي دخلت حيز التنفيذ ب�رسعة مل ي�سبق
لها مثيل يف تاريخ االتفاقيات الدولية،
�إىل خطط عمل لتحقيق �أولويات اتفاقية
باري�س ،وخ�صو�صا ما يتعلق بالتكيف
وال�شفافية ونقل التكنولوجيا والتخفيف
وبناء وتطوير القدرات والتحكم باخل�سائر
والأ�رضار ،التي ي�سببها تغري املناخ يف

كل املجاالت وعلى امل�ستوى العاملي.
وقد �أعطى هذا امل�ؤمتر �أهمية خا�صة
حلاجات الدول الأكرث عر�ضة ملخاطر
وتهديدات تغري املناخ ،وال �سيما الدول
الأفريقية والدول اجلزرية ،الأكرث فقرا
وه�شا�شة وعر�ضة للمخاطر ،ويتخذ
�إجراءات عملية عاجلة يف الق�ضايا
املتعلقة باال�ستقرار والأمن.
امل�ؤمتر الثاين والع�رشون هو منا�سبة
لت�شجيع كل البلدان ،وخ�صو�صا تلك
التي �أبرمت «اتفاقية باري�س» على ال�سري
باالقت�صاد الأخ�رض ،وو�ضع اخلطط
الوطنية للتكيف ،وتخفي�ض االعتماد
على الوقود الأحفوري يف �إنتاج الطاقة
والتقدم يف تطوير الطاقات املتجددة
والنظيفة ،وتوفري النمو امل�ستدام
وا�ستحداث فر�ص عمل جديدة.

المؤتمرات استمرارية

يندرج م�ؤمتر مراك�ش �ضمن ا�ستمرارية
م�ؤمترات القمة العاملية التي تنظمها
منظمة الأمم املتحدة منذ اعتماد
بروتوكول كيوتو يف عام  1997وعقد
�أول م�ؤمتر عاملي حول املناخ يف
جنيف يف �سوي�رسا ،بينما بد�أت �أوىل
املفاو�ضات لتعزيز اال�ستجابة لتغري
املناخ يف برلني عام  1995ومنذ ذلك
العام مت عقد  21م�ؤمتراً �أهمها م�ؤمتر
كوبنهاغن للتغريات املناخية 2009
حيث متت خالله املوافقة على الهدف
امل�شرتك للحد من االحتبا�س احلراري
لأقل من درجتني مئويتني ،دون التوقيع
على �أي اتفاق دويل جديد .والتزمت
الدول املتقدمة �أي�ضا بتعبئة  100مليار
دوالر �سنوي ًا بحلول �سنة  2020مل�صلحة
الدول النامية للتعامل مع تغري املناخ.
وكذلك م�ؤمتر الأطراف «كوب  »17الذي
عقد عام  2011يف ديربان .للتو�صل �إىل
اتفاق قانوين.
وكان اعتماد «اتفاق باري�س» مرتقب ًا
يف عام  2015وتنفيذه ،اعتباراً من عام
 ،2020ومتت �صياغة اتفاقات كان كون
واملوافقة عليها يف م�ؤمتر الأطراف يف
دورته .16
و�أكدت �رضورة خف�ض االنبعاثات بحيث
ال تتجاوز الزيادة يف درجات احلرارة
العاملية درجتني مئويتني .كما مت خالله

�إن�شاء �صندوق املناخ الأخ�رض ابتداء من
.2010
وجاء م�ؤمتر الأمم املتحدة للتغري
املناخي  2014الذي نظم يف ليما على
هام�ش اجتماعات اجلمعية العامة،
وهدف �إىل بدء الإعالن عن تربعات من
دول امل�ساهمات املقررة على ال�صعيد
الوطني للحد من غازات االحتبا�س
احلراري قبل عقد كوب  ،21واختتم بـ
«�إعالن ليما» للعمل من �أجل املناخ
وت�أطري دقيق للم�ساهمات الوطنية التي
يتوجب على كل بلد التوا�صل ب�ش�أنها يف
�إطار التح�ضري التفاق باري�س.
وكان �آخر هذه امل�ؤمترات هو م�ؤمتر
باري�س يف كانون الأول /دي�سمرب ،2015
والذي خرج باتفاق باري�س ومت التوقيع
عليه يف نيويورك يف  22ني�سان� /أبريل
.2016
وي�أتي «كوب  »22تكملة لـ «كوب »21
التي �أحرزت تقدما مهما ،وتندرج هذه
الدورة يف �إطار اجلهود املبذولة لبلورة
خمتلف املحاور املن�صو�ص عليها يف
اتفاق باري�س.

خريطة الطريق

�أقر اتفاق باري�س نهاية  ،2015ووقعته
 192دولة مع م�صادقة  100منها حتى
الآن عليه .وت�ساهم هذه الدول بن�سبة 70
يف املئة تقريب ًا يف االنبعاثات العاملية.
واعترب الوزير البريويف مانويل بولغار-
فيدال الذي تر�أ�س م�ؤمتر الأطراف الـ،20
وهو م�س�ؤول اليوم يف ال�صندوق العاملي
للطبيعة« :بات اتفاق باري�س خريطة
الطريق ملكافحة التغري املناخي».
ويعني ذلك على ال�صعيد العملي بت
�سل�سلة م�سائل ح�سا�سة ،منها كيفية
امل�سببة
متابعة انبعاثات الغازات
ّ
ملفعول الدفيئة يف كل بلد ،و�ضمان
متويل ال�سيا�سات املناخية يف دول
اجلنوب الذي وعدت به دول ال�شمال.
وت�ضاف اىل ذلك ماهية معايري
«التعوي�ض» على الدول الفقرية املت�أثرة
بتغري املناخ واملعر�ضة لظواهر اجلفاف
والفي�ضانات والعوا�صف خمتلفة.
ومن املتوقع �سنة  ،2018وب�صفة طوعية،
و�ضع ح�صيلة عامة بااللتزامات الوطنية
على �صعيد خف�ض االنبعاثات الناجمة
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خ�صو�صا عن ا�ستخدام النفط والغاز
والفحم .ومن �ش�أن حتقيق اخلطط الراهنة
جتنب ال�سيناريو الكارثي املتمثل يف
ارتفاع حرارة االر�ض  4اىل  5درجات،
يف غياب اعتماد �سيا�سات مناخية .لكن
رغم ذلك يبقى العامل على م�سار خطر
للغاية مع زيادة متوقعة قدرها  3درجات
مئوية ،ما ي�ستلزم تعزيز التزامات الدول.

قلق بعد فوز ترامب

�ساور القلق م�ؤمتر مراك�ش خوف ًا بعد
فوز دونالد ترامب برئا�سة �أمريكا،
وكان قد و�صف ق�ضية التغري املناخي
بـ»اخلدعة» ،وتعهد ب�أن تن�سحب بالده
من االتفاقية حال فوزه يف االنتخابات.
هذا القلق احدث زخم ًا عاملي ًا لإدخال
اتفاقية باري�س حيز التنفيذ ،و�أ�صبحت
االتفاقية الآن فعالة وملزمة للدول ،ما
يعني �أن خروج الواليات املتحدة من
االتفاقية لن يكون �أمراً �سه ًال.
وكان ترامب قد قال يف وقت �سابق من
العام اجلاري �إنه �سوف «يلغي» اتفاقية
باري�س �إذا انتخب للرئا�سة ،و�إن االتفاق
«ي�رض بال�رشكات الأمريكية» و�سوف
ي�سمح «للبريوقراطيني الأجانب بالتحكم
يف كمية الطاقة التي ي�ستخدمها
الأمريكيون».
وقالت �سيغولني رويال وزيرة البيئة
الفرن�سية ،والتي �أدت دورا بارزا يف
التو�صل �إىل اتفاقية باري�س« :اتفاقية
باري�س متنع خروج �أي دولة منها قبل
مرور ثالث �سنوات بالإ�ضافة �إىل �سنة
هي مدة �إ�شعار م�سبق قبل اخلروج،
ولذلك �سيكون هناك مدة �أربع �سنوات
من اال�ستقرار».
وعلى الرغم من �أن �أمريكا لن تكون
قادرة على االن�سحاب ب�سهولة من
اتفاقية باري�س ،ف�إن ت�شكيك ترامب يف
علم املناخ وت�صميمه على �إحياء �صناعة
الفحم الأمريكية و�ضع هذا املنطق على
تناق�ض مع غالبية دول العامل.
وقال خالد بوت�س من منظمة نادي �سيريا
 Sierra Clubالبيئية الأمريكية« :انتخاب
�شخ�ص ي�شكك يف علم املناخ مثل ترامب
�سيجعل �أمريكا �أ�ضحوكة العامل وي�ضعها
يف موقف حمرج ف�ضال عن تخلينا عن
دورنا القيادي يف العامل».
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اقت�صاد دولي
توقيع

يف حت��ق��ي��ق ك��ف��اي��ت��ه��ا من
احتياجات الطاقة.

�أعلن �إرالن خايروف ،نائب
وزير التنمية واال�ستثمار يف
كازاخ�ستان� ،أن كازاخ�ستان
واليابان وقعتا اتفاقيات
اقت�صادية بقيمة  1.2مليار
دوالر.

اتفاق

صندوق

وق���ع ���ص��ن��دوق اال�ستثمار
الرو�سي  -ال�صيني و�رشكة
طو�س  -القاب�ضة ال�صينية،
ات��ف��اق��ا لإن�����ش��اء ���ص��ن��دوق
ا�ستثماري جديد م�شرتك.

تفاؤل

ارت��ف��ع��ت �أ����س���ع���ار ال��ن��ف��ط،
ب��ع��د ت���ف���ا�ؤل ع���ام مرتبط
بالنتائج الإيجابية التي
ق��د تنعك�س ع��ل��ى ال�����س��وق
ب�سبب االنتخابات الرئا�سية
الأمريكية.

هبوط

ت�سببت كلمتان ذك��رت��ا يف
ب��ي��ان ��شرك��ة «ف��ي�����س��ب��وك»
يف �إف���زاع امل�ستثمرين ما
�أدى �إىل هبوط �سعر �سهم
«في�سبوك» بن�سبة  5%يف
تداوالت ال�سوق.

تعزيز

وقع االحتاد الأوروبي وكندا
اتفاقية للتجارة احلرة تهدف
�إىل تعزيز النمو والوظائف
وت����أت���ي ب��ع��د �أ���س��اب��ي��ع من
ال�شكوك ب�سبب اعرتا�ض من
جانب بلجيكا.

سد

با�رشت طاجيك�ستان بناء
�أعلى �سد يف العامل لتوليد
ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف
مدينة روغون الواقعة �رشق
العا�صمة دو�شنبه ،بتكلفة
تبلغ ن��ح��و ( 3.9م��ل��ي��ارات
دوالر) ،وت���أم��ل �أن ينجح
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موسكو تدعو بكين لتعزيز
التعاون االقتصادي
حث رئي�س ال��وزراء الرو�سي ،دميرتي مدفيديف ،احلكومة
ال�صينية على بذل كل اجلهود املمكنة لتحقيق نتائج مثمرة
من خالل التعاون الثنائي بني البلدين يف ظل و�ضع االقت�صاد
العاملي ال�صعب.
وقال مدفيديف ،خالل االجتماع الدوري احلادي والع�رشين
لرئي�سي حكومتي رو�سيا وال�صني يف �سانت بطر�سبورغ:
«حتدثنا عن الو�ضع الذي مير به االقت�صاد العاملي ،وهو لي�س
الأ�سهل ..ومن الطبيعي �أن ينعك�س هذا على توازن العالقات
الثنائية ،على الرغم من �أنه هذا العام بد�أ بالتعايف».
و�أ���ض��اف مدفيديف« :يجب على الزمالء يف احلكومة �أن
يولوا اهتماما خا�صا لهذه الق�ضايا ،وو�ضع القوة الكافية
للم�ساهمة يف تنفيذ القرارات التي جرى اتخاذها من قبل
رئي�سي البلدين وحكومتيهما ،على �أكمل وجه».
و�أعرب رئي�س احلكومة الرو�سي عن ا�ستعداده لتوقيع جمموعة
كبرية من الوثائق بعد االجتماع« ،تعك�س احلال الراهنة
لل�رشاكة الرو�سية -ال�صينية وانتقالها �إىل مراحل جديدة يف
التجارة والعالقات االقت�صادية واالجتماعية والب�رشية».
وك�شف رئي�س ال��وزراء الرو�سي عن �أنه جرى االتفاق على
�إن�شاء اللجنة احلكومية الدولية الثنائية اخلام�سة ،التي
�ستعنى بق�ضايا التعاون يف ال�رشق الأق�صى الرو�سي و�شمال
�رشق ال�صني.
من جانبه ،قال رئي�س ال��وزراء ال�صيني ،يل كه ت�شيانغ:
«ناق�شنا ع��ددا م��ن الق�ضايا الهامة يف جم��ال التجارة
واالقت�صاد واال�ستثمار املتبادل ،والعالقات الثقافية
والإن�سانية ،والتعاون يف جمال التعليم ...ونحن نرى من
منظور وا�سع �أن لدينا �إمكانات هائلة لتعزيز التعاون
وحت�سني رفاهية �شعبينا ،للحفاظ على اال�ستقرار وال�سالم يف
املنطقة والعامل ب�أ�رسه».
هذا وتبنى رئي�سا احلكومتني ،بيانا م�شرتكا حول التعاون
اال�سرتاتيجي يف جمال اال�ستخدام ال�سلمي للطاقة النووية،
�إ�ضافة �إىل بيان ختامي م�شرتك للقاء الدوري الـ 21لرئي�سي
احلكومتني الرو�سية وال�صينية ،وبيان حول التفتي�ش امل�شرتك
على احلدود الرو�سية ال�صينية.
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وج�����ه وزي�����ر اخل��ارج��ي��ة
ّ
الأم�ي�رك���ي���ة ج����ون ك�ي�ري،
��داء �إىل �أع�ضاء الكونغر�س
ن ً
يف ب�لاده ،دعاهم فيه �إىل
التوقيع على اتفاق ال�رشاكة
االقت�صادية اال�سرتاتيجية
عرب املحيط الهادي.

غاز بروم

توقع رئي�س اللجنة التنفيذية
ل�رشكة غاز بروم الرو�سية،
�أليك�سي مي ّلر ،االنتهاء من
�إمتام بناء خط ال�سيل الرتكي
للغاز ،مع نهاية عام .2019

مبيعات

�أوقفت �رشكة «�سام�سونغ»
العاملية ،مبيعات هواتف
غاالك�سي «نوت »7الذكية،
بعد ت�أكدها من ف�شل خدمة
اال����س���ت���ب���دال يف م��ع��اجل��ة
م�شاكل البطاريات.

تراجع

�أعلن البنك املركزي ال�صيني
�أن اح��ت��ي��اط��ي��ه م��ن النقد
الأجنبي �شهد تراجع ًا حادا
و���ص��ل  3.166تريليونات
دوالر �أم�يرك��ي يف نهاية
�أي��ل��ول املا�ضي ،مقارنة بـ
 3.185يف �آب.

قروض

من املرجح �أن يوافق وزراء
مالية منطقة اليورو على دفع
معظم �أو كل دفعة القرو�ض
التي تنتظرها اليونان ويبلغ
حجمها  2.8م��ل��ي��ارا ي��ورو
( 3.14مليارات دوالر).

خيارات

قالت اخلطوط اجلوية الرتكية
(ح��ك��وم��ي��ة)� ،إن���ه���ا وق��ع��ت

اتفاقية م�شاركة بالرمز
م��ع ��شرك��ة «�إي����ر ي��وروب��ا»
الإ���س��ب��ان��ي��ة ،يتم مبوجبها
متكني الناقلتني من الدخول
�إىل �أ���س��واق ج��دي��دة وتقدمي
امل��زي��د م��ن خ��ي��ارات ال�سفر
مل�سافريهما.

و���ش��رك�����ة «ب���ت��روف������اك»
الربيطانية للخدمات النفطية
�إىل اتفاق مي ّكن ال�رشكة من
ا�ستئناف ن�شاطها املتوقف
كليا منذ � 9أ�شهر من جراء
ن����زاع ع��م��ايل يف ج��زي��رة
قرقنة ،و�سط �رشق البالد.

دين

بيع

ك�شفت معطيات تقرير �صادر
عن �صندوق النقد الدويل� ،أن
حجم الدين العام العاملي
و�صل يف  ،2015نحو 152
تريليون دوالر �أمريكي� ،أو
ما ن�سبته  225%من �إجمايل
الناجت املحلي العاملي.

تغريم

�أمرت حمكمة �أمريكية تنظر
يف النزاع بني �رشكتي �آبل
وفرينت �إك�س املتخ�ص�صة
برتخي�ص براءات االخرتاع،
بتغرمي �آب��ل  302.4مليون
دوالر ع��ن انتهاك براءتي
اخرتاع تعودان للثانية.

انضمام

�أعلن �صندوق النقد الدويل
�ضم «ال��ي��وان» ال�صيني �إىل
�سلة العمالت املعتمدة� ،إىل
جانب الدوالر واليورو والني
واجل��ن��ي��ه الإ���س�ترل��ي��ن��ي ،يف
تطور ر�أت��ه بكني «منعطفا
تاريخيا» ،واع���دة بتعميق
الإ�صالحات املالية.

تصدير

حظر عدد من الدول الأفريقية
ت�صدير احلمري �إىل ال�صني
باعتبار �أنها ال تكفي لتلبية
الطلب املحلي ،كما �أن هذا
الت�صدير �سيت�سبب يف ندرتها
مثلما ت�سبب يف ارت��ف��اع
�أ�سعارها ثالثة �أ�ضعاف.

نشاط

تو�صلت احلكومة التون�سية

توقعات بحزمة إنقاذ رابعة ألثينا
ك�شف يف �أملانيا عن ترجيح �سيا�سيني �أملان ويونانيني
عجز �أثينا عن التعايف من �أزمة ديونها ال�سيادية من دون
�إعفائها من جزء من هذه الديون ،وتوقعهم حاجة اليونان
حلزمة �إنقاذ مالية رابعة بدءاً من عام .2018
وذكرت م�صادر �أن �سيا�سيني يف برلني و�أثينا يقولون �إن
حزمة امل�ساعدات املالية الثالثة املقدرة بـ  86مليار يورو
( 95.5مليار دوالر) لن تكون الأخ�يرة ،و�أن عدم مراوحة
املهدد بالإفال�س
�أزمة الديون اليونانية مكانها �سيدفع البلد ّ
لطلب حزمة رابعة من مقر�ضيه الدوليني.
ونقلت عن كو�ستا�س كاراغويني�س املتحدث با�سم حزب
الدميقراطية الآن � -أكرب �أحزاب املعار�ضة اليونانية  -قوله
�إن انهيارا متوقعا يف م�صادر دخل البالد بعد العام 2017
�سيف�ضي �إىل طلب �أثينا حزمة �إنقاذ رابعة.
ون�سب �إىل ع�ضو بارز يف احلكومة اليونانية قوله �إن عدم
�إعفاء بالده من بع�ض ديونها «�سيوجب حتما ح�صولها
على حزمة م�ساعدات رابعة ،و�ضخ �أوروبا مزيدا من الأموال
للخزينة اليونانية اخلاوية».
وبقي من حزمة الإنقاذ الثالثة مبلغ ثالثني مليار يورو (33
مليار دوالر) �ستح�صل عليها حكومة رئي�س الوزراء اليوناين
�ألك�سي�س ت�سيربا�س على دفعات لغاية �صيف عام ،2018
وباملوازاة مع ذلك �ستنفذ حكومته �إ�صالحات اقت�صادية
جديدة من بينها رفع ال�رضائب ،وتهدف هذه الإجراءات �إىل
حتقيق منو اقت�صادي �أكرب.
ويبدو حتقيق الأهداف املذكورة يف نظر م�ؤ�س�سات �أوروبية
مو�ضع �شك يف ظل �إبقاء وك��االت الت�صنيف االئتماين
العاملية الو�ضع االقت�صادي لليونان يف م�ستوى اخلطر،
وك�شف تقرير �أ�صدره اجلهاز املركزي الأوروبي للإح�صاء
(يورو�ستات) عن زيادة الديون اليونانية يف عام واحد بـ
 14مليار يورو ( 15.3مليار دوالر) ،لي�صل بذلك �إجمايل هذه
الديون �إىل �أكرث من  315مليار يورو ( 346مليار دوالر)� ،أي
 % 179من الناجت املحلي الإجمايل.
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�أعلنت �رشكة «�آي��رب��ا���ص»،
ب��ي��ع  17ط��ائ��رة جت��اري��ة،
لإي���ران ،بعد موافقة وزارة
اخلزانة الأمريكية ،املعنية
بتنفيذ ملف العقوبات ،التي
كانت مفرو�ضة على طهران
من جراء برناجمها النووي.

رقم

قال م�س�ؤول رو�سي �إن بالده
حققت يف �أي��ل��ول املا�ضي
رقم ًا قيا�سي ًا يف �إنتاج النفط،
بتجاوزها حاجز  11مليون
برميل يومي ًا.

بطالة

�أظهرت معطيات تقرير ر�سمي
ن�رشت� ،أن ن�سبة البطالة يف
دول االحت��اد الأوروب��ي (28
دول���ة) ،تراجعت �إىل �أدن��ى
م�ستوى منذ �شباط ،2009
�أي �إىل  8.5%يف �أي��ل��ول
املا�ضي.

تمديد

�أعلن البنك الدويل ،عن متديد
ف�ترة رئي�سه احل��ايل «جيم
يونغ كيم» � 5سنوات جديدة،
تبد�أ منت�صف العام املقبل
وحتى منت�صف .2022

استغناء

ا�ستغنت بنوك �صينية عن
نحو � 35أل���ف م��وظ��ف منذ
الن�صف ال��ث��اين م��ن العام
اجلاري ،وذلك ب�سبب تراجع
الإي���رادات وزي���ادة معدالت
الديون املعدومة.
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معار�ض وم�ؤتمرات

 معارض ومؤتمرات في لبنان 
مهرجان المنتوجات والسجاد
العجمي
سجاد ،مواد غذائية ،فضيات
وأحجار كريمة

يقام يف فندق ال�سان �شارل – بريوت
(من تنظيم �رشكة �ستار نا�سيونال)
من  2017/1/7اىل 2017/2/20
معر�ض ايدك�س 2017

تعليم وثقافة ومعروضات شرقية

يقام يف البيال
(من تنظيم بروموفري)
من 2017/3/ 26-21

بروجكت ليبانون  /2016بناء

يقام يف البيال
(من تنظيم �آي �أف بي)
من 2017/5/ 19-16

معرض الطاقة  / 2016كهربائيات

يقام يف البيال
(من تنظيم �آي اف بي)
من 2017/5/19-16

اسبوع الديزاين  /اكسسوارات
وموضة

يقام يف zaitouna bay
من تنظيم غاتا ايفنت�س �أند برومو�شن

من 2017/5/23-17

دريم real estate / 2017

يقام يف البيال
(من تنظيم بروموفري)
من 2017/7/2-6/28

معرض wedding folies 2017

هدايا الأعرا�س ،املنظمون ،ثياب الأعرا�س
 ،اك�س�سوارات  ،م�صورون وزينة الأعرا�س .
يقام يف البيال
(من تنظيم بروموفري)
من 2017/11/6-2

 معارض ومؤتمرات في العالم 
اسبانيا  /مدريد

املعر�ض الدويل لل�سياحة

من  22-18كانون الثاين 2017

ا�سبانيا  /بر�شلونة
املعر�ض الدويل للهند�سة والديكور
الداخلي
من  24-21كانون الثاين 2017

اسبانيا  /مدريد
الدويل

املعر�ض
واك�س�سواراتها
من � 5-1شباط 2017

للمجوهرات

ايران  /طهران

املعر�ض الدويل الثالث ع�رش للإعالنات ،
الت�سوق وغريها من املوا�ضيع املماثلة .
 7-4كانون الثاين 2017

ايران  /طهران

املعر�ض الدويل العا�رش للب�ضائع
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ايران  /طهران

واخلدمات ومعدات املخازن و�سال�سل
املخازن
 7-4كانون الثاين 2017

املعر�ض الدويل الثامن للأبواب والنوافذ
 27-24كانون الثاين 2017

ايران  /طهران

ايران  /طهران

املعر�ض الدويل الثالث للدراجات النارية
 ،قطع واك�س�سوارات  ،العربات وال�سيارات
الكهربائية واملعدات االزمة.
 7-4كانون الثاين 2017

ايران  /طهران

املعر�ض الدويل العا�رش لل�سياحة
وال�صناعات املماثلة
� 9-6شباط 2017

ايران  /طهران

املعر�ض الدويل ال�سابع للهند�سة الداخلية
والديكور واملنازل احلديثة
 17-14كانون الثاين 2017

املعر�ض الدويل الثامن لل�صناعات
اخل�شبية ،الآالت الالزمة و�صناعات
مماثلة.
� 9-6شباط 2017

ايران  /طهران

ايران  /طهران

املعر�ض الدويل الـ  24للرثيات والإنارة
على ا�شكالها
 17-14كانون الثاين 2017
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املعر�ض الدويل ال�ساد�س ملراكز الت�سلية،
احلدائق ومعداتها املتطورة ملختلف
الألعاب
� 9-6شباط 2017

ايطاليا  /فيرنزا

املعر�ض الدويل للملبو�سات الرجالية
من  13-10كانون الثاين 2017

ايطاليا  /ميالنو

املعر�ض الدويل للملبو�سات الن�سائية
والرجالية واك�س�سواراتها
من  16-14كانون الثاين 2017

ايطاليا  /بولونيا

م�ؤمتر ومعر�ض املاركات

من  19-18كانون الثاين 2017

ايطاليا /فيرنزا

املعر�ض الدويل مللبو�سات الأطفال
من  21-19كانون الثاين 2017

ايطاليا  /فيرنزا

املعر�ض الدويل للذهب واملجوهرات
والف�ضة وال�ساعات ،كذلك الآالت
واملعدات و�أدوات الذهب والأملا�س.
من  25-20كانون الثاين 2017

ايطاليا  /ريميني

واملكاتب مع قطع الديكور والأك�س�سوارات
والهند�سة الداخلية
من  15-10كانون الثاين 2017

تركيا  /اسطنبول

املعر�ض التجاري الدويل الـ
مل�ستلزمات الأطفال والأوالد والأمهات
من ملبو�سات والعاب وم�أكوالت وغريها
من  14-11كانون الثاين 2017
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تركيا  /اسطنبول

املعر�ض الدويل للبناء وتقنياته
من  15-12كانون الثاين 2017

تركيا  /اسطنبول

املعر�ض الدويل للمفرو�شات املنزلية
ومفرو�شات املكاتب
من  29-24كانون الثاين 2017

تركيا  /اسطنبول

املعر�ض الدويل ال�رشق �أو�سطي لل�سياحة
وال�سفر
من  29-26كانون الثاين

مصر  /القاهرة

تركيا  /اسطنبول

املعر�ض الدويل لأزياء ال�سهرات
والأعرا�س من ف�ساتني وبدالت
من  19-17كانون الثاين 2017

تركيا /انطاليا

املتعلقة بها
من  21-18كانون الثاين 2017

املعر�ض الدويل الـ  28مل�صنوعات
معدات املطاعم والفنادق ومفرو�شاتها
و�أدوات احلدائق فيها وجميع التقنيات

املعر�ض الدويل للمفرو�شات
معهد �صادرات املفرو�شات امل�رصي
من � 5-2شباط 2017

مصر  /القاهرة

املعر�ض الدويل للمنتجات وامل�صنوعات
امل�رصية (الهيئة امل�رصية العامة
للمعار�ض وامل�ؤمترات)
من � 28-18آذار 2017

املعر�ض الدويل لتقنية ومواد املخابز
واحللويات والبوظة
من  25-21كانون الثاين 2017

ايطاليا  /ميالنو

املعر�ض التجاري الدويل للمجوهرات،
الأك�س�سوارات احلديثة ،احلدائق الهدايا
�أدوات ال�سفر و�أدوات طاولة الطعام
وغريها من امل�ستلزمات
من  30-27كانون الثاين 2017

ايطاليا  /ميالنو

املعر�ض الدويل للأحذية
من � 15-12شباط 2017

تركيا  /اسطنبول

املعر�ض التجاري الدويل ل�صناعة
الأبواب اخل�شبية والأملنيوم وغريها من
الأبواب املتحركة واجلرارة
من  8-5كانون الثاين 2017

تركيا  /اسطنبول

بي سي سي

املعر�ض التجاري للمفرو�شات املنزلية
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فر�ص عمل

 فرص عمل 
ايران
�رشكة ايرانية ت�صنع املنتجات الغذائية
يف ايران وال�رشق الو�سط ترغب بت�صدير
منتجاتها اىل لبنان .تعمل املجموعة
يف اربعة جماالت رئي�سية هي  :الألبان
ومنتجات اللحوم امل�صنعة والبوظة
وامل�رشوبات وال�صل�صة.
Solico Group

ح�سني مري ح�سيني
هاتف 989128369937+ :
بريد الكرتوين:
h.mirhossein@rasatop.com
املوقع الإلكرتوين www.solico.ir :

ايطاليا

�رشكة ايطالية متخ�ص�صة بالنماذج
الزراعية ت�سعى اىل اقامة �رشاكات
�أعمال مع م�ستوردين �أجانب .
للإت�صال :
one off
هاتف 5390236577890+ :
بريد الكرتوين info@oneoff.it :
موقع الكرتوين www.oneoff.it :

بلغاريا

�رشكة بلغارية تتاجر باملعادن  ،ت�سعى
لتوطيد عالقاتها مع جتار يف لبنان .
للإت�صال

بولندا

�رشكة بولندية ت�صنع اف�ضل انواع
منتجات الألبان تبحث عن موزعني
للإت�صال :
Salesmen polska
هاتف 48880064422 :

بريد الكرتوين:

salesmenpolska@wp.pl

موقع الكرتوين:

للإت�صال :

Changzhou chuangke equipmenmt
co .ltd
هاتف 8651988906708+ :
فاك�س 8651988906708+ :
بريد الكرتوين unackdry@outlook. :
com
موقع الكرتوينwww.unackdry.com :

كوبا

www.polish-milk.pl

الصين

�رشكة �صينية ت�صنع ال�شاحنات الثقيلة،
ترغب يف اقامة عالقات جتارية مع
ال�رشكات اللبنانية لت�صدير �صناعاتها.
للإت�صال :
Lifan Industry Group Co.LTD
هاتف 8602361668109 :
فاك�س 60118602361663777\ :
بريد الكرتوين unackdry@outlook. :

�رشكة كوبية متخ�ص�صة ب�صناعة
اللقاحات البكتريية وغري البكتريية،
تبحث عن �رشكاء لبناء معمل لإنتاج
لقاحات الكولريا وال�ساملونيال
وغريهما.
للإت�صال:
Vacunas Finlay
هاتف 5372080976+ :
5372086086+

com
موقع الكرتوينwww.unackdry.com :

بريد الكرتوين:
ccampa@finlay.edu.cu
موقع الكرتوين www.finlay.edu.cu :

�رشكة �صينية ت�صنع �آالت التجفيف
والتحبيب والطحن واخللط ،تبحث عن
م�ستوردين لبنانيني للتو�سع يف دائرة
�صناعاتها وجتاراتها .

مديرية الأعمال يف احتاد �رشكات
الكهرباء الكوبية تبحث عن �رشكاء
اجانب لتطوير وادارة مزارع الطاقة
ال�شم�سية لتمويل هذه الطاقة اىل

Vatios

هاتف 359898546245+ :
Or
+359897972222
بريد الكرتوين eddy_iv@abv.bg :

�رشكة بلغارية متخ�ص�صة مبواد
البناء تبحث عن م�ستوردين لت�سويق
منتجاتها وت�سعى اىل ن�سج عالقات
مع �رشكاء جدد .
للإت�صال :
Thermocol

موقع الكرتوين :
www.tisgroupbg.com
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد  158كانون الثاني 2017

شركة ايبمار
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ال�رشكة العامة للكهرباء.
للإت�صال:

Direction de negocios de la union
electrica
هاتف 537890268 :
بريد الكرتوين pedrob@oc.une.cu :
موقع الكرتوين www.oc.une.cu :

الهند

�رشكة هندية رائدة يف �صنع وت�صدير
املنتجات احلرفية والزجاجيات
واك�س�سوارات احلدائق ،تبحث عن
م�ستورد ملنتجاتها من مفرو�شات
ومنحوتات وا�ضاءة �صديقة للبيئة
واك�س�سوارات تقليدية.
للإت�صال:
DUQAA
موقع الكرتوين www.duqaa.com :

الأدوات الطبية العينية تبحث عن
�رشكاء لإ�سترياد الأجهزة واملعدات
الطبية.
للإت�صال :
sidapharm
هاتف 302310906660+ :
302310945899+
فاك�س 302310989845+ :
بريد الكرتوين info@sidapharm.gr :
موقع الكرتوين www.sidapharm.gr :

�رشكة يونانية متخ�ص�صة بتقدمي
خدمات ادارية وا�ست�شارية ،ت�سعى
لإقامة �رشاكات مع لبنانيني .تفيد
ال�رشكة من خربة طويلة يف حت�سني
فعالية الأداء والإنتاجية يف ال�رشكات.

للإت�صال:

Othisi

هاتف302102794082+ :
بريد الكرتوين info@othisi.net :
موقع الكرتوين www.othisi.net/en :

�رشكة يونانية تبحث عن �رشكاء
اجانب لتو�سيع النظم الهجينة وطاقة
الرياح ولتطوير �شبكة الطاقة ال�ضوئية
لديها.
للإت�صال :
Cocoon solar energy
هاتف 302103250458+ :
فاك�س 302102717635+ :
بريد الكرتوين info@cocoon.gr :
موقع الكرتوين www.cocoon.gr :

�رشكة هندية تنتج املواد
الغذائية واخلبز ،تبحث عن �رشكاء
لتطوير انتاجها للإ�ستهالك املحلي
وم�ستوردين للمنتجات.
للإت�صال Sarjena foods :
هاتف 919867612888+ :
Or 919594997460
بريد الكرتوين export@bakerstreet. :
in
Or info@bakerstreet.in
موقع الكرتوين www.bakerstreet.in :

اليمن

�رشكة مينية تتاجر ب�سلع متنوعة
مثل املالب�س والأحذية واجلزادين
واملن�سوجات والإلكرتونيات والألعاب
والهواتف اخللوية واملجوهرات
وم�ستح�رضات التجميل ،مهتمة
بتو�سيع مروحة منتجاتها لت�شمل
منتجات لبنانية.
للإت�صال :

شركة ايكو

The commercial Broker House
هاتف 967734417006+ :
بريد الكرتوين broker.house5@ :
gmail.com

اليونان

هولسيم لبنان
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